ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 28.02.2018, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei ordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.17/2018.
Şedinţa este prezidată de d-l consilier local Marius-Cosmin POROJAN, sunt
prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Sârca și dl.Preșea au anunțat că vor
întârzia.
Domnul președinte dă citire dispoziției primarului nr.17/2018, doamna Condeescu
propune să se completeze cu punctul 14, Diverse, se supune la vot, se aproba cu 11 voturi
pentru.
Se trece la aprobarea proceselor verbale de la sedinta ordinara din 25.01.2018 si de
la sedinta extraordinara din 20.02.2018.
Doamna Condeescu doreste sa se completeze corect la p.v. din ședința din
20.02.2018,
1. cu ce se ocupa fiecare firma
2. dacă la înființarea postului de asistent comunitar, nu ati alocat sume la capitolul
asistență socială, dl.primar răspunde că se vor face rectificări de buget.
3. să se consemneze corect la titlu - ședinta din 20.02.2018 – ședința extraordinară.
Dl.Porojan la ședința ordinară din 25.01.2018,
- la pag.2, la phcl nr.10, a întrebat care este perioada maximă pentru prelungirea
mandatului administratorului, și propune să prelungim pentru o perioadă de 4 ani.
- La diverse, aduce la cunoștință că lucrarea din fața imobilului cu nr.25 de pe
str.Rozelo nu este finalizată, respectiv împământarea este afară
- la ședința extraordinară din 20.02.2018, la pagina 2, a propus calmatoare trafic la
întrările în comună pentru a se filma nr.de înmatriculare al mașinilor.
Se supun la vot, se aprobă cu 11 voturi pentru.
La Interpelări, doamna secretar informează că raportul ProCultura 2017 trimisă pe
email la consilierii locali a fost până la perioada iulie 2017, nu există perioada iuliedecembrie 2017 deoarece s-au terminat banii alocați.
Doamna Cîrjă dorește să se verifice dacă aceleași proiecte respectiv dl.Galetar,
dl.Enache au fost finanțate în fiecare an și propune ca în ziarul comunei Dudeșteanu să
apară știri despre proiectele aprobate de către consiliul local.
Doamna Condeescu ia cuvântul și întreabă dacă nu se găsesc alte articole de pus
decât să umplem ziarul cu articolele lui Enache, iar dl.primar chiar dacă nu este în sală să
țină cont de propunerile noastre.
Doamna Mingea, întreabă dacă au fost și alte cereri pentru proiectul ProCultura.
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Dl.Porojan întreabă unde se duce molozul și cărămida de la imobilul care se
demolează pe C.Becicherecului, dl.viceprimar răspunde că molozul se transportă pe strada
Bega.
Dl.Porojan aduce la cunoștință că porțiuni pe strada Livezii, între strada Păcii și
Soarelui nu sunt dezăpezite.
Doamna Condeescu – informează că nici pe strada Filip Beisser.
Intră dl.Primar și dl.Preșea.
Se trece la PHCL nr.15 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieeli ale
societatii BM-DN Torontal SRL.
Avizele comisiei ECOF, favorabil.
Dl.primar prezinta phcl.
Dl.Risco intreaba daca nu este o concurenta neloiala privind atribuirea contractelor de
lucrari direct societatii noastre, dl.primar raspunde ca legea 98/2016 permite acest lucru.
Doamna Condeescu, intreaba daca fata de anul 2017 s-au majorat tarifele, dl.primar
raspunde ca da, daca s-au avut in vedere lucrari de investitii, daca lucrarile de canalizare
se vor efectura de firma noastra, dl.primar raspunde ca nu s-a gasit personal care sa aiba
cunostinte despre folosirea utilajului de subtraversare si lucrarile vor fi efectuate de alta
societate.
Intra dl.administrator public, Nicu-Viorel ONET.
Se supune la vot phcl, se aproba cu 10 voturi pentru, 2 voturi abtineri, dl.Capsali,
dl.Lupastean.
Se trece la PHCL nr.16 privind aprobarea organigramei si a statului de functii
ale societatii BM-DN Torontal SRL.
Avizele comisiilor ECOF, JUREX,-favorabil.
Dl.primar prezintă phcl si invita pe dl.Axinte Sorin sa prezinte organigrama si statul
de functii.
Intra dl.Sarca.
Dl.primar prezinta un amendament verbal, privind infiintarea unui post inginer
constructor – functie de conducere, studii superioare, se aproba cu 9 voturi pentru, 4 voturi
abtinere, dl.Capsali, dl.Lupastean, dl.Porojan, doamna Condeescu.
Se supune la vot phcl in forma amendata, se aproba cu 9 voturi pentru, 4 voturi
abtineri, dl.Capsali, dl.Lupastean, dl.Porojan, doamna Condeescu.
Se trece la PHCL nr.17 privind aprobarea tarifelor, cheltuielilor indirecte si a
profitului ale societatii BM-DN Torontal SRL.
Avizele comisiei ECOF –FAVORABIL.
Domnul Axinte Sorin prezinta phcl.
Dl.primar propune amendament verbal, privind completarea
phcl, astfel cu
modificarea art.6 și renumerotarea articolelor,
art. 6. Pentru lucrările/serviciile prestate către alte persoane fizice sau juridice decât
comuna Dudeștii Noi tarifele se vor stabili prin negociere directă pornind de la tarifele
minime stabilite prin prezenta hotărâre.
Dl.Porojan întreabă pe dl.administrator cât a fot profitul societății anul trecut,
dl.administrator răspunde că 1-2%.
Doamna Condeescu întreabă câte persoane aveți la spații verzi, dl.adminsitrator
răspund ecă 2, dl.Varga, doamna Comloșan.
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Doamna Cîrjă întreabă ce se întămplă cu cererile oamenilor pentru canalizare, și când
se vor efectua.
Dl.Axinte Sorin răspunde că societatea nu se vor mai putea face lucrările, de către
societate.
Dl.Sârca, dl.Preșea a ieșit din sală.
Se supune la vot amendamnetul dl. Primar, cu modificarea art.6 și reformularea
articolelor, se aprobă cu 8 voturi pentru, 3 voturi abțineri, dl.Capsali, dl.Lupăștean,
dl.Porojan.
Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 8 voturi pentru, 3 voturi
abțineri, dl.Capsali, dl.Lupăștean, dl.Porojan.
Se trece la PHCL nr.18 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F.
nr.401400 Dudeștii Noi lui Gabriel DUMA.
Avizele comisiilor Ecof, Edux, -favorabil.
Dl.primar prezintă phcl.
Intră dl.Preșea.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.19 privind aprobarea alocării unor sume pentru Parohia
Ortodoxă Română S.Mare Mucenic Dimitrie cel Nou, Dudeștii Noi.
Avizele comisiilor Ecof, Urdes, favorabil.
Dl.primar prezintă phcl.
Intră dl.Sârca în sală.
Doamna Condeescu – întreabă dacă firma care depune devizul de lucrări este cea
care efectuează lucrările respectiv, Cozma Construct SRL.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru, 2 voturi abțineri, dl.Rișco și
doamna Cîrjă.
Se trece la PHCL nr.20 privind propunerea calificativului la evaluarea
performanțelor profesionale pentru secretarul comunei pentru anul 2017.
Avizele comisiilor Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdes, -Fvorabil.
Dl.primar prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.21 privind aprobarea cererii nr.236 din 12.01.2018 a doamnei
Ciorega Loredana-Roxana.
Avizele comisiilor Ecof, Edux, Jurex, favorabil.
Dl.primar prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 vot abținere, dl.Capsali.
Se trece la PHCL nr.22 privind dizolvarea Asociației Sportive Dudeștii Noi.
Avizele comisiilor, Edux, Jurex, -favorabil.
Dl.primar prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.23 privind dizolvarea Clubului de Șah Dudeștii Noi.
Avizele comisiilor, Edux, Jurex, -favorabil.
Dl.primar prezintă phcl.
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Se supune la vot phcl, se aprobă cu 13 voturi pentr.
Cererea dl.Munitianu Cristian nr.986/08.02.2018,
Dl.primar propune să aducă planul de utilități și valoarea de inventar.
Doamna Condeescu propune să aducă poze actuale ale stării drumului.
Se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Cererea Hriscu Cristina-Elena, nr.1165/14.02.2018,
Doamna secretar informează că la imobilul situat pe strada Căminului nr.8 este
proprietar doamna Gorog Gabriela, conform notei de plată de la casierie și a hotărârii
consiliului local nr.55/2009- hotărâre care este cu o eroare materială deoarece raportul de
evaluare are terenul și construcția, nu doar terenul așa cum este scris în hotărâre,
doamna Gorog a achitat integral ambele și propune respingerea cererii, se aprobă cu 13
voturi pentru.
Doamna Mingea Camelia iese din sală.
Cererea Easy Credit 4 All Ifn, S.A. , nr.784/31.01.2018 –
Dl.primar propune respingerea cererii, punctul 2 se va răspunde
compartimentul din cadrul primăriei.
Dl.Preșea iese din sală.
Se supune la vot , se aprobă respingerea cu 11 voturi .

de către

Cererea Andar M.C. Noi SRL, nr.1466/23.02.2018
Dl.primar propune discutarea la ședința ordinară următoare, pentru ca petenții să
prezinte o schiță a cabanei de lemn.
Dl.Butariu propune amenjarea urbanistică a zonei din intersecția cu primăria.
Intră dl.Preșea în sală.
Se supune la vot propunerea dl.primar, se aprobă cu 12 voturi pentru.
Cererea Andrei Ecaterina – nr.1620/27.02.2018
Dl.primar propunerea aprobarea cererii de înscriere a fiului Andrei Daniel în contractul
de închiriere.
Se supune la vot propunerea, se aprobă cu 12 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marius-Cosmin POROJAN
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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