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ROMÂN IA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

 
Proces – verbal  

Încheiat azi, 28.11.2017, cu ocazia desfăşurării  
Şedinţei ordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  

Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.235/2017. 
 

 Şedinţa este prezidată de d-a consilier  local Maria GASPAR, sunt 
prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilier, dl.Sarca a anunțat că e 
bolnav, că va aduce dovadă medicală, și dl.Risco. 
        Doamna presedinte da citire dispozitiei primarului nr.235/2017, se aproba 
ordinea de zi cu 11 voturi pentru. 
         Domnul Butariu propune sa se discute cu prioritate PHCL nr.118 privind 
scoaterea la licitatie a 4 terenuri inscrise in domeniul privat al comunei 
Dudestii Noi, se aproba cu 11 voturi pentru. 
          Se supun aprobarii proceselor verbale de la sedintele precedente, 
respectiv sedinta ordinara din 25.10.2017, sedinta extraordinara din 
14.11.2017, sedinta extraordinara din 22.11.2017,  se aproba cu 11 voturi 
pentru. 

Domnul Porojan doreste sa se mentioneze la procesul verbal din 
25.10.2017, la pagina 2 ca solicita raspuns in scris de la evaluator cum a 
stabilit pretul de 8 euro in extravilan, si 8 euro in intravilan, se supune la vot si 
se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
  Se trece la PHCL nr. nr.118 privind scoaterea la licitatie a 4 terenuri 
inscrise in domeniul privat al comunei Dudestii Noi. 
 Avizul comisiei Agrum, Jurex, favorabil, Ecof, nefavorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
Domnul Safta este prezent in sala de sedinte, iar dl.Porojan il invita sa 

prezinte situatia terenului din spatele imobilului unde este proprietar si pe care 
doreste sa-l cumpere la licitatie. 

Dl.Safta ia cuvantul si aduce la cunostinta ca a depus o cerere in anul 
2008, nu a primit un raspuns la cererea lui dar cunoaste de la doamna 
secretar ca cererea a fost solutionata intr-o sedinta de consiliu local si a primit 
o copie de pe raportul de evaluare pe care il pune la dispozitie la solicitarea 
dl.Porojan pentru a-l studia consilierii locali prezenti. 
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Doamna secretar informeaza ca cererea domnului Safta a fost respinsa 
deoarece petentul nu a avut un contract de folosinta sau inchiriere, era terenul 
din spatele imobilului la care dl. Safta este proprietar, pretul era mic deoarece 
conform unor hotarari de consiliu local persoanele care au terenuri care 
apartin imobilelor dobandite conform Legii nr.112, terenuri care au fost 
dobandite prin concesiune, sunt preturi mici respectiv de 3 euro, iar pentru 
terenurile scoase la licitatie de 17 euro/mp +TVA. Conform legii nr.215/2001,  
vanzarea bunurilor se face prin licitatie publica. 

Doamna Cirja propune sa se faca o noua reevaluare, actualizata. 
Domnul Capsali iese din sala. 

  
Se supune la vot,  

- primul teren conform pretului stabilit de evaluator, se aproba cu 10 voturi 
pentru, 

- al doilea teren conform pretului stabilit de evaluator, se aproba cu 10 
voturi pentru, 

- al treilea teren conform pretului stabilit de evaluator, se aproba cu 9 
voturi pentru,  1 vot abtinere doamna Cirja, 

- al patrulea teren, conform pretului stabilit de evaluator, se aproba cu 10 
voturi pentru. 
Se supune la vot phcl  în forma finală, se aproba cu 10 voturi pentru. 
 

 Se trece la PHCL nr.113 privind aprobarea Agendei cultural-sportive 
și de tineret pentru anul 2018. 
 Avizul comisiei Ecof, favorabil cu  lămuriri, edux, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
Dl.Capsali intră în sală. 
Dl.Porojan propunerea eliminarea evenimentului seara oamenilor de 

afaceri, nu consideră că are legătură cu ramura sport sau cultură, dl.primar nu 
este de acord cu acest amendament deoarece este oportun să organizăm 
acest eveniment pentru că oamenii de afaceri din comună sprijină prin acțiuni 
de sponsorizare diferite actiivtăți sportive culturale. 

Doamna Condeescu informează că anul trecut  în cadrul comisiei Edux 
s-a solicitat rapoartele pe programele ProCultura si ProEducatia să fie trimise 
pe email,  anul acesta nu au fost trimise,  iar dl.Butariu a adus aceste rapoarte 
in comisia Edux. 

Dl.Butariu ia cuvântul și informează că a solicitat persoanei responsabile 
rapoartul pe ProCultura  pe care a dorit să- prezinte în cadrul comisiei 
Edux.Pentru proiectul ProEducația a solicitat informații de la școală.Aceste 
rapoarte nu au putut fi discutate în ședința pe comisii deoarece nu au fost 
comunicate personal la fiecare consilier. 
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Dl.primar propune ca la ședința din ianuarie 2018 să fie prezentate 
aceste rapoarte la interpelări deoarece pot fi proiecte în derulare și nu sunt 
finalizate. 

Doamna Mingea întreabă ce reprezintă cheltuieli neprăvăzute, dl.primar 
că sunt cheltuieli privind deplasări sau suplimnetări de sume dacă nu s-au 
estimat corect anumite evenimente. 

Domnul Porojan propune ca aceste rapoarte să fie trimise pe email la 
toți consilierii. 
 Se supune la vot, se aproba cu 7 voturi pentru, 4 voturi abțineri, 
dl.Capsali,dl.Lupăștean, doamna Cîrjă, doamna Condeescu. 
 

Se trece la PHCL nr.114  privind aprobarea programului „ProCultura 
– 2018”   
 Avizul comisiei ecof, Edux, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 9 voturi pentru, 2 voturi abțineri, doamna 
Condeescu, doamna Cîrjă. 
 
        Se trece la PHCL nr.115 privind aprobarea programului „ProEducația 
–2018” . 
 Avizul comisiei Ecof, Edux, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
Doamna Condeescu consideră că trebuia să vină doamna director de la 

școală să prezinte un raport pe Proeducatia pe anul 2017. 
Dl.Porojan propune să diminuăm suma de la axa 3 dacă nu se 

utilizează, dl primar va discuta cu doamna director despre acest aspect. 
         Se supune la vot phcl, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abținere, 
doamna Condeescu. 
 

Se trece la PHCL nr.116 privind validarea Dispoziției primarului 
nr.185/2017 privind  rectificarea nr. 3 a bugetului local, al comunei 
Dudeștii Noi pe anul 2017. 

Avizul comisiei Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdex, favorabil.  
Domnul primar prezinta phcl. 

 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.117 privind aprobarea vânzării terenului înscris 
în C.F. nr.401370 Dudeștii Noi lui    Viorel ȚIGĂNAȘU și soției Ioana-
Georgiana ȚIGĂNAȘU . 
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 Avizul comisiei Ecof,  favorabil. 
Domnul primar prezinta phcl. 

 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr. 119 privind  aprobarea majorării cotizației 
anuale, din anul 2018, datorată de comuna Dudeștii Noi, județul Timiș, la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara. 

Avizul comisiei Jurex ,  favorabil. 
Domnul primar prezinta phcl. 

 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
 

Se trece la PHCL nr.120 privind   aprobarea Actului aditional nr. 4 la 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“Polul de Creştere Timişoara”. 
 Avizul comisiei Jurex, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.121 privind aprobarea planului cu măsurile și 
acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Dudeștii Noi, pe perioada 
sezonului rece 2017 – 2018. 
 Avizul comisiei Urdes,  favorabil. 

Domnul viceprimar prezinta phcl. 
 Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.122 privind aprobarea Planului pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii 
şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018. 
 Avizul comisiei Ecof, Urdes,  favorabil. 

Domnul viceprimar prezinta phcl. 
 Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
           Se trece la PHCL nr.123 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 65/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale Comunei Dudeştii Noi . 
 Avizul comisiei Agrum, Ecof,Edux, Jurex, Urdes,  favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru. 
       
 Dl.Butariu se retrage. 
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  La Diverse,dl.primar informează că  se continuă investiția pe strada Rozelor 
dacă permite vremea, iar licitația cu piatră este în desfășurare, este posibil 
până la sfârșitul anului să aducem piatră și va fi utilizat un autogreder. 

Domnul Porojan  informează că  pe strada Nuferilor s-au făcut lucrari, și 
este noroi, propune să se aducă  la starea inițială.Solicită un răspuns de la 
primar care este situația cu asflatarea  pe strada Livezii, dl.primar răspunde că 
urmează să fie asfaltată dacă timpul  va permite. 

Doamna Mingea propune ca luna aceasta consilierii locali să doneze 
indemnizația pentru  a cumpăra cadouri copiilor de la grădiniță. 

Doamna Condeescu propune ca toate indemnizațiile să fie donate 
pentru ca toții copii să beneficieze de programul after school. 
 
   Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
     Maria GAȘPAR                                                    Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
 
     l..S. __________________________ 


