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RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 29.03.2017, ora 14, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.38/ 24.03.2017 

 
 Ședinţa este prezidată de domnul Marius-Cosmin POROJAN,  sunt 
prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri, domnul Capsali este absent a 
anunțat că este plecat în străinătate. 

 
Domnul președinte dă citire dispoziției primarului nr.38 și se aprobă 

ordinea de zi cu 12 voturi pentru. 
Se supune la vot aprobarea proceselor  verbale de la şedinţele 

precedente, respectiv ședința ordinară din  28.02.2017, ședința extraordinară  
din  07.03.2017, ședința extraordinară din 15.03.2017 se aprobă cu 12 voturi 
pentru. 

 
La Informări, doamna secretar informează că a primit de la prefectura 

avizul de legalitate pentru hotărârea nr.113/20.09.2016 privind analizarea 
cererii nr.23/29.08.2016 a BM-DN Torontal SRL. 

 
Domnul președinte propune să se discute cu prioritate cererile având în 

vedere că sunt cetățeni din comună prezenți, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
Domnul președinte dă citire cererii nr.10/07.03.2017 a doamnei Mita 

Elena. 
Domnul primar dă cuvantul doamnei Mita Elena care dorește să aducă 

la cunoștință că trebuia consultat publicul, că nu s-a ținut cont de puterea 
financiară a cetățenilor. 

Domnul președinte dă citire cererii nr.11/09.03.2017 a domnului Grecu 
Gheorghe. 

Domnul Grecu Gheorghe ia cuvântul, informează că nu s-a respectat 
art.484 Cod Fiscal, art.26 din Legea 101/2006 și prevederile contractului 
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților . 

Domnul viceprimar întreabă pe doamna secretar dacă hotărârea 
nr.161/2016 este legală. 
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Doamna secretar informează că hotărârea a fost comunicată la 
instituția prefectului în 28.12.2016, conform art. 49 din Legea 
nr.215/2001, hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc 
efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, până la această dată 
nu s-a solicitat  reanalizarea hotărârii sau revocarea ei, s-a primit 
solicitare de la prefectură dacă s-a respectat Legea nr.52/2003, privind 
transparența în administrația publică locală, am informat că în 
preambulul hotărârii nu s-a introdus art.7 alin.13 din legea 52/2003 care 
prevede că  In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza 
circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, 
in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele 
de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta 
de reglementarile in vigoare. iar circumstanța excepțională  adoptării 
hotărârii a fost începutul anului fiscal 2017. 

Domnul Nicola ia cuvântul, nu este corect ca taxa să fie aceeași 
pentru cei care au contract și pentru cei care nu au contract, propune ca 
noile contracte să fie pentru fiecare membru de familie și măsurat în 
volum. 

Doamna Condeescu propune ca taxa să fie plătită pe număr de 
persoană și nu pe imobil. 

Doamna Corina Lupu din zona Solaris4 informează că sunt mulți 
câini pe strada Remus pe care locuiește, câinii dărâmă gunoiul și se 
împrăștie pe tot câmpul.Propune ca să fie amendați persoanele care 
hrănesc câinii, și să fie instalate camere de supraveghere deoarece s-ar 
observa cine  hrănește animalele. 

Domnul primar ia cuvântul, exită o singură firmă pe tot județul, 
costurile sunt foarte mari.  

Domnul Butariu propune ca domnul primar să facă cunoscut tariful 
priivnd cheltuielile cu câinii. 
 

Se dă citire  PHCL nr..22 privind aprobarea alipirii a unor terenuri 
din comuna Dudeștii Noi. 

Avizul comisiei Urdes, favorabil. 
  Domnul administartor public prezintă phcl. 

Doamna Condeescu propune ca phcl cu parcele din  pășune să fie 
trimise spre avizare și la comisia Agrum, domnul primar răspunde că sunt 
terenuri din intravilan. 
        Se supune la vot  phcl, se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
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Se dă citire PHCL nr. 23 privind analizarea cererii nr.12  din 

15.03.2017 a lui Popa Viorel. 
Avizul comisiei Edux,Jurex, - favorabil. 

  Domnul primar dă cuvîntul doamnei secretar care prezinta phcl.  
Se supune la vot  phcl se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 
Se dă citire PHCL nr. 24 privind modificarea și completarea 

H.C.L.nr.137/2015 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „Amenajare alei pietonale, piste de biciclete și căi de acces în 
Comuna Dudeștii Noi . 

Avizul comisiei Ecof, Urdes, Jurex- favorabil. 
  Domnul administartor public prezinta phcl. 

Se supune la vot  phcl se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 
 
Se dă citire PHCL nr.25 privind aprobarea bugetului local al 

comuneiDudeștii Noi pe anul 2017. 
Avizele comsiiilor Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdes, -favorabil. 
Dl.administrator public prezintă phcl. 
Domnul primar propune ca amendament de formă, eliminarea  art.10, 

art 15 și o renumerotare a articolelor. 
Doamna Condeescu întreabă dacă investiția Cc4 - Studiu de fezabilitate 

„REALIZARE CANALIZARE PLUVIALĂ CU RIGOLE BETONATE ŞI 
REFACERE ACCESE ÎN COMUNA DUDEŞTII NOI, JUDEŢUL TIMIŞ”(PNDL) 
este același proiect cu Realizare canalizare pluvială cu rigole betonate și refacere 
accese în comuna Dudeștii Noi, județ Timiș", deoarece domnul Goșa așa a afirmat 
la întîlnirea cu cetățenii pe strada Nuferilor. 

Domnul administrator public  informează că sunt 2 proiecte distincte. 
Doamna Cîrjă solicită trimitirea pe email de către doamna secretar a 

rapoartelor privind ProCultura și ProEducația pe anul 2016,doamna secretar 
promite că le va trimite. 

Doamna Cîrjă  cere clarificări privind capitolul bibliotecă și cămin 
cultural, doamna inspector contabilitate,Ecaterina Rîpă informează că este 
vorba de salarii, curs de perfecționare. 

Domnul Porojan întreabă ce reprezintă suma de la capitolul 74.02, 
doamna Rîpă răspunde că este vorba de suma ce se plătește către retim. 

Doamna Condeescu întreabă dacă pentru compostoare se achită o 
sumă de 50 lei, că a venit cineva la primărie și i s-a solicitat o copie după 
contractul de salubritate și  s-a cerut suma de 50 lei, domnul administartor 
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public răspunde că suma este  conform HCL 106/2016 la punctul 21 – taxa 
specială pentru eliberare de urgență documente din arhivă . 
 
Domnul administrator public prezintă amendamnet scris în următoarea formă.  

Text original 
 

Secţiunea de funcţionare : 7.404.200 lei 
 
 
04.02 - Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit : 3.823.400 lei 
04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe 
venit - 2.709.400 lei 
 
07.02 - Impozite şi taxe pe proprietate : 
1.545.000 lei 
07.02.02.01 -  impozite şi taxe pe 
terenuri PF - 130.000 lei 
 
16.02 - Taxe pe utilizarea bunurilor : 
277.000 lei 
16.02.50 - alte taxe pe utilizarea 
bunurilor - 120.000 lei 
 
67.02 - Cultură, recreere si religie : 
962.800 lei 
67.02 - Sport : 81.400 lei 
 
 
 
 
Secţiunea  de dezvoltare : 11.681.000 lei 
 
67.02 - Cultură, recreere şi religie : 
620.000 lei 
- execuţie „Acoperire teren de handbal, 
Calea Sânandreiului, nr.24, Comuna 
Dudeştii Noi”- 500.000 lei 
 
65.02 - Învăţământ : 609.000 lei 
 
- 
 
 
74.02 - Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale : 430.000 lei 
- studiu de fezabilitate(SF) şi proiect 
tehnic (PT) „Extindere reţea de 

Text modificat 
 

Secţiunea de funcţionare : 7.409.200 
lei 
 
04.02 - Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit : 4.048.400 lei 
04.02.01 - cote defalcate din impozitul 
pe venit - 2.934.400 lei 
 
07.02 - Impozite şi taxe pe proprietate 
: 1.568.000 lei 
07.02.02.01 -  impozite şi taxe pe 
terenuri PF - 153.000 lei 
 
16.02 - Taxe pe utilizarea bunurilor : 
307.000 lei 
16.02.50 - alte taxe pe utilizarea 
bunurilor - 150.000 lei 
 
67.02 - Cultură, recreere si religie : 
967.800 lei 
67.02 - Sport : 86.400 lei 
 
 
 
 
Secţiunea  de dezvoltare : 11.954.000 
lei 
67.02 - Cultură, recreere şi religie : 
820.000 lei 
- execuţie „Acoperire teren de 
handbal, Calea Sânandreiului, nr.24, 
Comuna Dudeştii Noi”- 700.000 lei 
 
65.02 - Învăţământ : 632.000 lei 
Proiectare şi Execuţie „PARCARE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIN COMUNA 
DUDEŞTII NOI”  - 23.000 lei 
 
74.02 - Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale : 440.000 lei 
- studiu de fezabilitate(SF) şi proiect 
tehnic (PT) „Extindere reţea de 
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canalizare menajeră în comuna Dudeştii 
Noi” - 20.000 lei 
 
70.02 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică : 996.000 lei 
 
- 
 

canalizare menajeră în comuna 
Dudeştii Noi” - 30.000 lei 
 
70.02 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică : 1.036.000 lei 
- transferuri din bugetul local către 
asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară - 40.000 lei(A.D.I. 
TORONTAL) 

 
Doamna Condeescu întreabă dacă ați avut în vedere pavarea din curtea 

școlii, domnul administrator răspunde că s-a aprobat proiectul reabilitarea 
școlii generale iar ulterior când se va finaliza vom  executa și pavarea din 
curtea școlii. 

 Se supune la vot amendamentul propus de administrator public, se 
aprobă cu 12 voturi pentru. 

Se supune la vot phcl în forma amendată se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
La cereri, cererea doamnei Mita, domnul Butariu ia cuvântul, propune 

să ne asumăm această răspundere având în vedere că hotărârea este legală, 
să  facem cunoscută hotărârea nr.14/2017 privind posibilitatea de scutire. 

Doamna Condeescu ia cuvântul, taxa pentru cei care nu dețin contract 
de salubritate este prea mare, cunoaște persoane care nu își permit să 
plătească. 

Domnul Butariu propune să inițiem un phcl privind stimularea populației 
care  depozitează deșeurile selectiv. 

Domnul Preșea propune să se amendeze persoanele care  nu au 
contract și beneficiază de servicii de salubrizare. 

Dl.Lupăștean iese din sală. 
Domnul Porojan propune ca doamna secretar să depună o adresă la 

ADID Deșeuri Timiș să solicite informații despre stadiul delegării serviciului de 
salubrizare privind data aproximativă a finalizării licitației, se aprobă cu 11 
voturi pentru. 

Doamna Cîrjă propune să amendăm persoanele care depozitează în 
locuri nepermise și cu ajutorul camerelor de supraveghere vor putea fi 
identificați. 

Domnul administrator public propune ca toți consilierii locali să 
mediatizeze necesitatea compostoarelor. 

Domnul Preșea iese din sală. 
 
 Se supune la vot propunerea de soluționare,  – se respinge cererea 

doamnei Mita Elena, având în vedere că hotârârea este legală conform 
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art.26 și art.30 din Legea 101/2006,  se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă, doamna Condeescu. 

 
La cererea domnului Grecu Gheorghe, doamna secretar răspunde 

punctual astfel : 
1., la adoptarea hotărârii nr.161/2016 s-a respectat  art. 26 și 30 din Legea nr. 
101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată. 
2. s-a respectat art.7, alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică care prevede  
3. s- a  respectat art.47 din legea administrației publice locale nr.215/2001  
4. privind majorarea taxei speciale de gospodărire comunală, din considerente 
economico-financiare s-a impus, datorită  penalităților achitate de comuna 
noastră. 

Se supune la vot răspunsul motivat de doamna secretar, se aprobă cu 9 
voturi pentru, 1 vot abținere, doamna Condeescu. 

 La cererea domnului Mișca Rajesh, domnul primar consideră că este o 
oportunitate pentru comună. 

Dl.Rișco ia cuvântul și declară că nu este de acord cu această solicitare. 
Domnul Goșa propune să participe în următoarea ședință pentru o 

prezentare a activității asociației pe care o reprezintă, se supune la vot și se 
aprobă cu 10 voturi pentru. 

 
Președintele  de ședință  declară ședința închisă. 

 
 

 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                SECRETAR, 
     Marius-Cosmin POROJAN                                 Loredana LUCIU  
     _____________________                __________________ 
 

L.S. __________________________ 


