ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 25.01.2018, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei ordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.2/2018.
Şedinţa este prezidată de d-l consilier local Daniel-Emanuel LUPĂȘTEAN,
sunt prezenţi 13 consilieri locali.
Se dă citire ordinii de zi, se aprobă cu 13 voturi pentru, cu completarea la
punctul 2, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară din 20.12.2017.
Se aprobă procesul verbal de la ședința ordinară din 20.12.2017 și ședința
extraordinară din data de 20.12.2017 cu 13 voturi pentru.
La informări, doamna secretar informează despre obligativitatea depunerii
până la ședința următoare ordinară a rapoartelor de activitate ale consilierilor locali
și ale comisiilor de specialitate conform art.51 din Legea nr.215/2001.
Se trece la PHCL nr. 2 privind validarea Dispoziției primarului nr.253/2017
privind rectificarea nr. 6 a bugetului local, al comunei Dudeștii Noi pe anul 2017.

Avizele comisiei ECOF - favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.3 privind validarea Dispoziției primarului nr.259/2017
privind rectificarea nr. 7 a bugetului local, al comunei Dudeștii Noi pe anul 2017.

Avizele comisiei ECOF - favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local
al comunei Dudeştii Noi la 31 DECEMBRIE 2017

Avizele comisiei ECOF - favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Doamna Cîrjă ia cuvântul și dorește să fie comunicate pe mail la consilierii
locali raportul pentru proiectul ProCultura pe anul 2017 deoarece a fost trimis de
doamna secretar doar pâna în perioada iulie 2017.Doamna secretar va verifica și
va răspune pâna la ședința următoare.
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Se trece la PHCL nr. 5 privind aprobarea tarifelor aplicabile serviciului
public de transport în comun de pe ruta M44 Timișoara – Dudeștii Noi - Becicherecu
Mic și retur ale Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”
Avizele comisiei ECOF - favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.6 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F.
nr.401384 Dudeștii Noi lui Vasile VĂLEAN și soției Ionelia-AnaMaria VĂLEAN

Avizele comisiei ECOF - favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.7 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F.
nr.401367 Dudeștii Noi lui

Ioan-Dorel VALEAN.

Avizele comisiei ECOF - favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.8 privind modificarea suprafeței de teren a imobilului
înscris în C.F. nr.403164 Dudeștii Noi.
Avizele comisiei URDES - favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.9 privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de
persoanele beneficiare de ajutor social
Avizele comisiei EDUX – favorabil, cu un amendament al dl.Butariu privind
adaugarea la Anexa coloana 3, măsuri de combatere a plantei Ambrosia.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot amendamentul dl.Butariu, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.10 privind numire administrator al S.C. BM-DN
TORONTAL S.R.L. pe perioadă determinată.
Avizele comisiei JUREX, URDES - favorabil.
Domnul primar prezinta phcl, a solicitat administratorului să participe la
ședința următoare cu raport de activitate, bugetul și organigrama societății.
Dl.Porojan propune să prelungim mandatul pe o perioadă nelimitată, dl
primar nu este de acord, dl.Porojan întreabă care este perioada maxima, dl.primar
răspunde că 4 ani, atunci dl.Porojan propune prelungirea mandatului de
administrator pentru o perioadă de 4 ani.
Se supune la vot amendamentul cu prelungirea pe o perioadă de 4 ani, se
aprobă cu 12 voturi pentr, 1 vot abținere, dl.Capsali.
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Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 12 voturi pentru, 1
vot abțienere, dl.Capsali.
Se trece la PHCL nr.11 privind actualizarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi.

Avizele comisiei Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdes, -favorabil.
Domnul primar prezinta phcl și propune modificarea titlului hotărârii astfel,
privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Dudeștii Noi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004,
și reformularea
Art. 1. - Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.123/20.12.2017 privind aprobarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi.
Art. 2. - (1) Se înlocuiește anexa din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004 privind
însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi cu
anexa prezentei hotărâri, care face parte integrantă din aceasta.
(2) Toate celelalte bunuri din patrimoniul comunei care nu sunt cuprinse în anexa,
se regăsesc în domeniul privat al comunei Dudeștii Noi.

Se supune la vot amendamentele dl.primar, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.12 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
66/2017 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018 .

Avizele comisiei Ecof – favorabil.
Domnul primar prezinta phcl
Se supune la vot amendamentul privind modificarea art.I,
Art. I. - Tabelele din articolului 36, alin1 și alin.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.
66/2017 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018 se modifică conform anexei
care face parte din prezenta hotărîre:

se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 13 voturi pentru.
La Cereri, a dl.Bozdog Ioan-Lucian, înregistrată nr.83/05.01.2018 prin care
solicită acord de ipotecă pentru terenul concesionat de la adresa Dudeștii Noi, str. Bega,
nr.45, dl. primar propune respingerea cererii deoarece ipoteca imobiliară va fi constituită
pe construcție. Conform art.2378 alin.2 din Codul civil " ipoteca asupra bunurilor unei
persoane juridice poate fi consimțită în virtutea puterilor conferite în urma deliberărilor.
Se aprobă cu 13 voturi pentru.
Cererea doamnei Ciorega Loredana, înregistrată cu nr. 236/12.01.2018 prin care
solicitaţi concesionarea suprafeței de 300 mp înscrisă în C.F. nr.401390, situată la adresa
Dudeștii Noi, str. Traian, nr.2, primarul propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru
ședința ordinară din luna februarie 2018.
La Diverse, dl.Porojan, aduce la cunoștință că lucrarea din fața imobilului cu nr.25 de
pe strada Rozelor nu este finalizată, respectiv împămîntarea este afară.
Dl.Rișco întreabă care este situația cu curățarea străzii Carpați, dl.viceprimar răspunde
că se vor pune panouri de afișare a interzicerii depozitării gunoaielor în zonă și că vor fi
sancționați conform hotărârii de consiliu local.
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Doamna Condeescu propune să se aprobe panouri de limitare a vitezei.
Doamna Cîrjă întreabă care este situația cu străzile din Solaris că sunt foarte distruse,
dl.primar răspunde că se va achiziționa piatră și se vor repara.
Dl.Porojan întreabă dacă se vor lua măsuri de a nu mai inunda ca în anul 2016,
pentru strada Calea Hodoniului, dl. Primar răspunde că strada urmează să fie modernizată.

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Daniel-Emanuel LUPĂȘTEAN
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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