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R O MÂ N IA  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 24.04.2018, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.39/2018. 

 
 Şedinţa este prezidată de d-l consilier  local Constantin PREȘEA, sunt prezenţi 12 consilieri 
din totalul de 13 consilieri, domnul Porojan absent motivat medical. 
 Dl.președinte dă citire ordinii de zi, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 

Dl.președinte propune să discutăm cu prioritate cererea doamnei Fănica Ungureanu, care 
este prezentă în sală de ședință, ia cuvântul, și solicită aprobarea cererii. 

Doamna secretar prezintă situația juridică a imobilului, respectiv, fiul doamnei a cumpărat 
imobilul,  este intabulat în cartea funciară ca proprietar, are notată ipoteca, are datorii foarte mari la 
rate și propune demararea unei acțiuni de reziliere contract. 

Se propune respingerea cererii, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la aprobarea proceselor verbale din 28.03.2018 și 16.04.2018, se supune la vot,  

se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Doamna secretar informează că la ședința precedentă când s-a aprobat procesul verbal de la 

ședința ordinară din 28.02.2018 la phcl nr.19 privind aprobarea alocării unor sume pentru 
Parohia Ortodoxă Română S.Mare Mucenic Dimitrie cel Nou, Dudeștii Noi,  au fost 11 voturi 
pentru, 2 voturi abțineri, dl.Rișco și doamna Cîrjă. 

 
La informări, dl.primar informează că s-a demarat asfaltarea străzilor din vatra veche a 

satului. 
Dl.viceprimar infromează că s-a pietruit DC42, arterele principale din Solaris 2 și 4, s-a 

semnat contractul cu  achiziție piatră . 
 

            Se trece la PHCL nr.38  privind aprobarea majorării cotizației anuale, din anul 2018, 
datorată de comuna Dudeștii Noi, județul Timiș, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
TORONTAL . 

Avizele comisiilor  Ecof, Urdes, -favorabil. 
   Dl.primar prezintă phcl, și amendament verbal privind eliminarea cuvântului majorare din 
titlul și din conținutul hotărârii. 
       Se supune la vot phcl cu amendamentul verbal, se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot abținere, 
doamna Condeescu. 
 
           Se trece la PHCL nr.39  privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local al 
comunei Dudeştii Noi la 31 martie 2018. 

Avizele comisiei  Ecof, -favorabil. 
   Dl.primar prezintă phcl. 
           Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.40  privind acceptarea ofertei de donație a terenului intravilan  
înscris în C.F. nr.400381 localitatea Dudeștii Noi. 
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Avizele comisiei  Ecof, Jurex -favorabil. 
    Dl.primar prezintă phcl. 
            Doamna Condeescu întreabă care ar fi avantajul comunei de a primi această donație, vom fi 
obligați să  investim să-l pietruim. 
           Dl.Rișco –e un pas pentru dezvoltarea comunei. 
            Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă, doamna Condeescu. 
  
           Se trece la PHCL nr. 41 privind aprobarea cererii domnului Barb-Dudan Laurențiu-
Lucian de cumpărare a unui teren în 36 de rate lunare. 

Avizele comisiei  Ecof, Jurex -favorabil. 
   Dl.primar prezintă phcl. 
           Doamna secretar informează că datorită unei erori de calcul ratele corecte sunt,  rata luna 1 
– 1671 lei +TVA, rata luna 2 – 1067 lei+ TVA, rata 3 – 1100 lei+TVA, celelalte rate 1100 lei +TVA. 
 

Se trece la PHCL nr.42  privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.400252 
Dudeștii Noi  lui  Cătălin-Valentin PASCU și soției Monica PASCU. 

Avizele comisiei  Ecof, -favorabil. 
    Dl.administrator public prezintă phcl. 
            Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru,. 
 

La cereri, cererea dl.Pîndiche, prin care solicită  acord privind împrejmuirea terenului aflat 
în proprietate, înscris în C.F. nr.401083 Dudeștii Noi, se propune aprobare cererii, se supune la vot, 
se aprobă cu  10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, doamna Cîrjă, dl.Goșa. 

Cererea doamnei Popa, prin care solicită înscrierea în contractul de închiriere a membrului 
Mario-Alexandru-Andrei POPA , se propune aprobarea cererii, se aprobă cu 12 voturi pentru. 

Cererea dl. Iosif PETRU, prin care solicită reducerea perioadei contractului de vânzare-
cumpărare imobil legea 112/1995 de la 15 ani, urmând să achite ratele scadente în următorii 2 ani, 
se propune aprobarea cererii, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Cererea dl. Ștefan –Attila ZAMBO, prin care  solicită închirierea arenei sportive pentru desfășurarea 
programului Awana, se propune  a hotărât să se  adreseze  administratorului Casei de Cultură 
Dudeștii Noi pentru închiriere sală mare/mică având în vedere că activitățile prestate sunt  activități 
culturale. Infrastructura arenei sportive  permite  strict  desfășurarea activităților  sportive., se 
aprobă cu 12 voturi pentru. 
         Cererea dl.Voiasciuc Dorin, prin care solicită schimb de teren a 3  fânețe cu un teren arabil, 
doamna secretar informează că cererea va fi respinsă deoarece  terenurile solicitate fac obiectul 
rezervei comisiei locale de fond funciar, conform art.6 din  Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
        Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
    Constantin PREȘEA                                                    Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
 
      L.S. __________________________ 


