ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 30.05.2017, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei ordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.92/2017.
Şedinţa este prezidată de d-l consilier local Dumitru-Florin SARCA, sunt
prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 consilieri.
Domnul presedinte da citire dispozitiei primarului nr.92/2017, se supune
aprobarii proceselor verbale de la sedintele precedente, respectiv sedinta
ordinara din 26.04.2017, sedinta extraordinara din 08.05.2017, sedinta
extraordinara din 09.05.2017, sedinta extraordinara din 11.05.2017, sedinta
extraordinara din 23.05.2017.
Doamna Condeescu doreste sa se consemneze corect la procesul
verbal de la sedinta ordinara din 26.04.2017, la pagina 2, la phcl 31, propune
ca sa nu se amenajeze alei pietonale pe strazile inguste, se aproba cu 13
voturi completarea procesului verbal si a celorlalte procese verbale fara
modificari.
Se da citire ordinii de zi, se aproba cu 13 voturi, doamna secretar
anunta cu acordul domnului primar, scoaterea phcl nr.50 de pe ordinea de zi.
La Informari, domnul primar prezinta raportul nr.2869/18.05.2017
privind misiunea oficiala in Republica Coreea.
Se trece la PHCL nr.41 privind actualizarea Planului de Analiza si
Acoperire a riscurilor a comunei Dudestii Noi.
Avizul comisiei Jurex, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru.

Se trece la PHCL nr.42 privind aprobarea vanzarii terenului inscris
in C.F. nr.400219 Dudestii Noi lui Mariana ROBA.
Avizul comisiei Ecof, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru.
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Se trece la PHCL nr.43 privind aprobarea intabularii imobilului cu
numar cadastral DE 227 comuna Dudestii Noi.
Avizul comisiei Agrum, Ecof, Urdex, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.44 privind aprobaarea constituirea unei comisii
de selectie pentru ocuparea postului de selectie pentru ocuparea
postului de administrator al societatii BM-DN Torontal SRL.
Avizul comisiei Urdes, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Doamna Cirja propune pe dl.Risco.
Domnul Capsali propune pe doamna Gaspar.
Doamna Condeescu propune pe doamna Ecaterina RIPA,domnul primar
propune sa fie reprezentant al primarului.
Doamna Mingea propune pe doamna Gosa.
Doamna Gaspar propune pe dl.Porojan.
Se supune la vot propunerea ca dl.Risco sa fie presedinte, se aproba cu
12 voturi pentru, 1 vot abtinere, domnul Risco.
Se supune la vot propunerea ca doamna Gaspar sa fie secretar, se
aproba cu 12 voturi pentru, 1 vot abtinere, doamna Gaspar.
Se supune la vot propunerea ca dl.Porojan sa fie membru, se aproba cu
12 voturi pentru, 1 vot abtinere, domnul Porojan.
Se supune la vot propunerea ca dl.Gosa sa fie membru, se aproba cu
12 voturi pentru, 1 vot abtinere, domnul Gosa.
Se supune la vot phcl cu completarile, se aproba cu 13 voturi pentru.

Se trece la PHCL nr.45 privind aprobarea organizarii cursului de
perfectionare cu tema Elaborarea, adoptarea, emiterea si verificarea
legalitatii actelor administrative ale autoritatilor publice locale.
Avizul comisiei Ecof, Urdex, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru, 1 vot abtinere, doamna
Condeescu.
Se trece la PHCL nr.46 privind transcrierea contractului de
concesiune pentru imobilul inscris in C.F. nr. 401383 Dudestii Noi
Avizul comisiei Ecof, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
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Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.47 privind aprobarea vanzarii terenului inscris
in C.F. nr. 401409 Dudestii Noi lui Emilia MIHUT.
Avizul comisiei Ecof, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru.

Se trece la PHCL nr.48 privind analizarea cererii nr.14/26.04.2017 lui
Mihai DUPTA.
Avizul comisiei Ecof, Jurex, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.49 privind aprobarea Regulamentului de
organizare a teraselor sezoniere de pe raza comunei Dudestii Noi.
Avizul comisiei Ecof, Urdes, Jurex, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Domnul Capsali propune la art. 14, modificarea orarului de functionare,
pana la ora 24, dl.primar propune cu completarea "cu respectarea
programului de liniste legal." si eliminarea alin.2.
Doamna Mingea propune urmatoarele amendamente verbale:
- la art.11, lit.b, modificarea si completarea, mobilierul va fi din acelasi
material,
- la lit.c, eliminarea integrala
- la lit.d, eliminarea "prin jardiniere din lemn, cu plante naturale, "
- la lit.f, se reformuleaza, se interzice poluarea fonica prin orice mijloc
astfel incat sa nu fie tulburata linistea publica,cu exceptia evenimentelor de
interes local.
- la lit.g, completarea cu exceptia evenimentelor de intere local.
- la lit.h, eliminarea integrala.
- la art.12, eliminarea servirea cu vesela de plastic
- la art.14 este de acord cu ora 24.
Domnul Porojan propune ca amendament verbal, la art.11, lit.b, completarea
din maxim 2 materiale si/sau culori.
Doamna Condeescu nu este de acord cu interdictia de la art.12, servirea cu
vesela plastic, nu este de acord cu art.15, alin.3, punct a, respectiv
imputerniciti ai primarului.la art.13, considera ca este o greseala ca terasele
vor fi racordate aerian la reteaua de alimentare cu energie elctrica a fiecarui
punct de lucru.
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Domnul primar nu este de acord cu amendamentul acesta.
Se supune la vot amendamentele:
- Modificarea art.14, - se aproba cu 13 voturi pentru.
- Modificarile art.11, art.12. – se aproba cu 13 voturi pentru.
Se supune la vot in forma amendata se aproba cu 13 voturi pentru.

La cereri, a domnului Barb Dudan, doamna secretar informeaza ca
solicitantul a depus un extras carte funciara unde este inscris un drept de
concesiune din 2004, propune respingerea cererii, se aproba cu 13 voturi
pentru.
La cererea domnului Belbe Vasile solicita demararea lucrarilor de
reabilitare trotuar, se da citire referatului nr.15/05.05.2017 prin care se
propune scutirea de taxe locale in cunatum de 270 lei.
La Diverse, domnul Porojan informează că trebuie luate măsuri de
curățenie pe strada Postei, Caminului, C.Hodoniului, Carpati, in Puz- ul nou,
pe strada Paduricii și că pe autobuzul Timișoara-Hodoni, este mizerie și
solicită o adresă către compania care prestează activitatea de transport.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitru-Florin SARCA
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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