ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 20.02.2018, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei extraordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.16/2018.

Consilieri absenti: doamna Gaspar intarzie, dl.Lupastean., dl.Sarca.
Având în vedere că doamna Mingea Camelia anunță că datorită unei probleme
personale nu va putea conduce ședința extraordinară propune ca președinte de
ședință în toată luna februarie să fie următorul consilier local în ordine alfabetică
respectiv domnul Marius-Cosmin Porojan conform regulamentului de organizare si
functionare a consiliului local, se voteaza propunerea, cu 10 voturi .
Domnul Porojan propune ca ședința să fie înregistrată audio/video dacă sala de ședințe
este pregătită, dl. Primar răspunde că nu este instalat sistemul audio -video, dl.Porojan
dorește ca pe viitor să putem respecta hotărârea cu înregistrararea ședințelor de consiliu
local.
Se trece la PHCL nr.1 privind aprobarea bugetului local al comunei Dudestii
Noi pe anul 2018.
Domnul primar prezinta phcl, da citire raportului de specialitate nr.1261/16.02.2018.
Intra doamna Gaspar.
Doamna Condeescu intreaba pe domnul primar:
1.
Cu ce se ocupă fiecare firmă de dansuri, dl.primar raspunde ca PFA
DUDAU – dansuri populare, Total Peisaj – dansuri moderne, ProDatina, coregrafia si organizare evenimnete culturale ale comunei
2.
daca la capitolul 68.02 asistenta sociala ati alocat sume privind cheltuieli
de personal pentru noul post asistent medical comunitar, dl.primar
raspunde că se vor face rectificări de buget.
3.
daca vor fi alocate sume pentru achizitionaare becuri pentru intersecția
strada Miorța/Balta Neagră., dl.primar răspunde că sunt bani necesari.
Dl.Porojan propune ca suma de 50.000 lei de la capitolul 67.02.- cărți, publicații și
materiale documentare și suma de 60.000 lei de la 70.02.20 să fie diminuate și
alocate la capitolul transporturi, 84.02.20- pentru a cumpara un miniautocar de 30
locuri +1.
Dl.primar nu este de acord cu amendamentul verbal al domnului Porojan.
Dl.administrator public propune amendament verbal privind completarea investițiilor,
1. după Cc 4 urmează Cc5 studiu fezabilitate rețea secundară – racorduri – 25.000
lei
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2. Cc6- studiu fezabilitate parcare teren fotbal str.Olimpia, 5000 lei, credit
angajament 20.000 lei.
3. se diminuează la b5 suma de 30.000 lei
4. la secțiunea funcționare, se alocă suma de 15.000 lei -registrul spațiilor verzi.
Doamna Condeescu întreabă dacă sumele mari alocate pentru racorduri
canalizare, cuprind și cheltuielile pentru racorduri până în fața imobilelor.
Dl.Porojan întreabă dacă suma alocată pentru BM-DN Torontal cuprind și lucrările
efectuate de SES – Promovarea naturii, dl.primar răspunde că datorită contractul de
concesiune a domeniului public către societate, aceasta la rândul ei va subcontracta
serviciile necesare.
Dl.Porojan propune
1. achiziționarea de calmatoare de trafic, pentru a încetini viteza pentru anumite
drumuri cu risc, respectiv la intrările în comună pentru a se filma nr.de înmatriculare
a mașinilor, dl.primar consideră că nu este necesar.
2. Întreabă dacă la capitolul 70.02.71 stațiile de autobuz care vor fi amenjate vor fi 2
sau 4, respectiv pentru coborârea călătorilor, dl.primar răspunde că vor fi amenajate
doar 2, deoarece călătorii cân vor coborâ nu vor avea nevoie de staționare și atunci
nu se impune amenajarea și acestor stații-oglindă.
Doamna Mingea iese din sală.
Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.13 privind completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.65/2017 privind aprobarea organigramei și a statulu ide fucnții ale comunei
Dudeștii Noi
Dl.primar prezintă phcl.
Doamna Condeescu întreabă pe dl.primar dacă a convocat medicii de familie pentru
că aceștia fiind persoane juriidce private vor fi obligate să colaboreze cu asistentul medical
comunitar pentru a identiifca grupurile de persoane vulnerabile de pe raza comunei,
întreabă cui va fi subordonat acest asisitent, dl.primar răspunde că primarului.Considera
necesar înainte de a iniția acest phcl să fie consultați medicii de familie, deoarece nu vor
putea exista relații de subordonare, și propune înfiinșarea unui serviciu în cadrul primăriei
care să fie angajat și un medic de familie.
Dl.primar răspunde că scopul acestui post va fi acela de aduce la cunoștința
medicilor de familie cazurile sociale și urgente neidentificate de aceștia și vor susține o
campanie de profilaxie.
D.Butariu – scopul activității asistentului medical comunitar va fi de a se deplasa cu
asistentul social pe teren pentru identificarea cazurilor sociale și a riscurilor medicale.
Dl.Goșa – este nevoie de suplimentarea unei persoane la compartimentul asisitență
socială deoarece sunt multe cazuri sociale în comună.
Dl.Porojan întreabă dacă psihologul școlii va putea să colaboreze cu asistentul
medical comunitar.
Dl.Butariu răspunde că dacă doamna psiholog va sesiza anumite cazuri sociale și
medicale, va lua legătura cu doamna asistentă medicală comunitară și cu asistenta socială.
Dl.Rișco iese din sală.
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Se supune la vot, se aproba cu 9 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.14 privind aprobarea bugetului activităților finanțate
integral sau parțioal din venituri proprii sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal
Dudeștii Noi pe anul 2018.
Domnul primar prezinta phcl.
Dl.administrator public prezintă bugetul pe ramuri sportive, fotbal, șah, go, tenis,
taekwondo.
Dl.Capsali întreabă câți sportivi juniori sunt, dl. administrator public răspunde că la
sah- 30 copii, taekwondo- 30 copii, tenis – 15 copii, fotbal – 25 copii.
Dl.Butariu ca președinte de club comunal propune ca să creștem veniturile acestui
club, și propune un tarif pentru tenis de exemplu și coordonatorii pe fiecare ramură să
găsească sponsorizări.
Se supune la vot, se aproba cu 9 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marius-Cosmin POROJAN
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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