ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 18.06.2018, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei extraordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.84/2018.
Şedinţa este prezidată de d-a consilier local Carmen-Livia SIMINIC, sunt prezenţi 13
consilieri din totalul de 13 consilieri.
Doamna președinte dă citire ordinii de zi, dl.primar propune suplimentarea ordinii de zi cu
PHCL nr.58 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării Extindere Sistem
supraveghere video, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.56 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai lucrarii
Reparații hidroizolație la bazin stație de pompare în comuna Dudeștii Noi.
Dl.administrator public prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.57 privind rectiifcarea nr.3 a bugetului local al comunei Dudeștii
Noi pe anul 2018.
Dl.primar dă cuvântul doamnei Romelia RUSU care prezintă raportul de specialitate.
Dl.primar detailează următoarele cheltuieli privind achiziționare aer condiționat la poliție,
alocare sume pentru sprijinirea coomueni Cojușna, republica Moldova, alocare sume pentru Club
Sportiv pentru achiziționare tun de mingi tenis și un plan de afaceri pentru aquapark deoarece am
primit câteva solicitări de la diverți potențiali investitori.
Doamna Conddescu ia cuvântul și întreabă pe dl.primar dacă se tot alocă bani pentru
reactualizări ale diferitelor studii s-a analizat și dacă aceasta investiție este viabilă.
Dl.Butariu propune să se facă un schimb experiență cu vecinii din Ungaria care sunt foarte
dezvoltați în acest domeniu.
Dl.viceprimar este de acord cu alocarea sumei pentru realizarea planului de afaceri pentru
aquapark utilă pentru posibili investitori.
Doamna Condeescu întreabă dacă au fost efectuate studii privind existența apei termale
în comună.
Dl.administrator public prezintă amendament verbal la modificările la anexa 3
B6 – Proiectare și execuție
„AMENAJARE TEREN DE SPORT LA ȘȘCOALA

GIMNAZIALĂ DUDEȘTII NOI în loc de proiectare si execuție teren sport și vestiare școala
gimnaziala Dudeștii Noi.
CC1- Studiu de fezabilitate „CONSTRUIRE TRIBUNĂ LA TERENUL DE FOTBAL
DIN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ” în loc de studiu de fezabilitate Gradene la
terenul de fotbal din comuna Dudeștii Noi, județ Timiș.
CC5- Studiu de fezabilitate „AMENAJARE PARCARE TEREN FOTBAL STR. OLIMPIA
DIN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ” în loc de studiu de fezabilitate parcare teren
fotbal str.Olimpia din comuna Dudeștii NoI, Județ Timiș

Pagina 1 din 2

CC8 - Studiu fezabilitate „Amenajare parcare laArena Sportivă pe Calea
Sânandreiului și strada Școlii în loc de studiu de fezabilitate Parcare arena sportiva pe
Calea Sanadreiului si strada Scolii Vechi.
Se alocă suma de 2500 lei pentru achiziționare seif la Serviciul Public Comunitar de
Evidența Persoanei și 10.000 lei la Club Sportiv Comunal pentru premierea rezultatelor
deosebite.
Se supune la vot amendamentele verbale ale dl.administrator public, se aprobă cu
13 voturi pentru, se aprobă phcl in forma amendată, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.58 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai

lucrării Extindere supraveghere video.
Dl.administrator public prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl.Porojan propune să fie introdus pe ordinea de zi punctul diverse la toate ședințele
extraordinare.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Carmen-Livia SIMINIC
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________
L.S. __________________________
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