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R O MÂ N IA  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

 
Proces – verbal  

Încheiat azi, 27.06.2018, cu ocazia desfăşurării  
Şedinţei ordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  

Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.85/2018. 
 

 Şedinţa este prezidată de doamna consilier  local Carmen-Livia 
SIMINIC, sunt prezenţi 9 consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Butariu, și 
dl.Porojan, concediu odihnă, dl.Goșa are un deces în familie, dl.Lupăștean 
absent. 
 
        Doamna președinte dă citire dispoziției primarului nr.85/2018, se aprobă 
ordinea de zi cu 9 voturi pentru. 
      Se supun aprobării proceselor verbale de la ședintele precedente, 
respectiv ședinta ordinară din 30.05.2018, sedinta extraordinara din 
30.05.2018, sedinta extraordinara din 11.06.2018, sedinta extraordinara din 
18.06.2018. 
 Doamna Condeescu doreste sa se consemneze corect la procesul 
verbal de la sedinta ordinara din 30.05.2018, la cererea doamnei Teletin se 
aproba cu 11 voturi si nu cu 12 voturi cum s-a consemnat, doamnei secretar 
informeaza ca la procesul verbal de la sedinta extraordinara au fost prezenti 
11 consilieri locali si nu 9 cum a fost consemnat dintr-o eroare materiala, se 
aproba cu 9 voturi modificarea procesului verbal de la sedinta ordinara  si 
extraordinara din 30.05.2018. 
  La Informari, doamna secretar informeaza ca la comisia ECOF, 
dl.Porojan si-a dat demisia din functia de secretar al comisiei si a fost 
desemnata secretar al comisiei, doamna consilier local Maria Cirja. 
 Dl.administrator public informeaza ca la sedinta precedenta s-a aprobat 
suma de 10.000 lei pentru acordarea premii copiilor si antrenorii Clubului 
Sportiv, 3950 lei au fost  alocati pentru  Taewkandoo si urmeaza sa se initieze 
un phcl cu un regulament de acordare a premiilor Clubului Sportiv. 
 Doamna Condeescu intreaba cu cat este platit antrenorul in cazul unui 
premiu, dl.administrator raspunde cu 50% din premiile acordate 
copiilor;propune ca sa fie recompensati doar copii sau sa fie diminuata suma 
de  50%. 
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 Se trece la PHCL nr.59 privind aprobarea vanzarii terenului inscris 
in C.F. nr.401466 Dudestii Noi lui Mariana GUBRANSZKI si sotului Daniel 
GUBRANSZKI . 
 Avizul comisiei Ecof, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 9 voturi pentru. 
 
 Se trece la PHCL nr.60 privind aprobarea vanzarii terenului inscris 
in  C.F. nr.401422 Dudestii Noi lui Nicolae HETEA si sotiei Florentina-
Adriana HETEA   
 Avizul comisiei Ecof, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 9 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.61 privind modificarea Hotararii Consiliului 
Local nr.40/2018 privind acceptarea ofertei de donatie a terenului 
intravilan inscris in C.F. nr.400381 Dudestii Noi 
 Avizul comisiei, Ecof, Urdex, Jurex, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se voteaza cu 8 voturi pentru, 1 vot impotriva, doamna 
Condeescu,  doamna secretar informeaza ca hotararea nu a fost adoptata, 
deoarece nu a avut cvorumul cerut de lege, conform art.45, alin.3 din Legea 
nr.215/2001. "Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi 
din numarul total al consilierilor locali in functie." 
 

Se trece la PHCL nr.62 privind aprobarea privind aprobarea 
organizarii cursului de perfectionare cu tema " Principii si mecanisme 
ale administratiei publice locale moderne" 
 Avizul comisiei Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdes, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
         Se supune la vot phcl, se aproba cu 8 voturi pentru, 1 vot abtinere, 
doamna Condeescu. 
 

Se trece la PHCL nr.63 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai lucrarii Reparatii interioare Casa de Cultura in comuna 
Dudestii Noi. 
 Avizul comisiei Ecof, Urdex, favorabil.  

Domnul administrator public prezinta phcl. 
Intra dl.Lupastean in sala de sedinte. 

 Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru. 
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Se trece la PHCL nr.64 privind  aprobarea vanzarii terenului inscris 
in C.F. nr.400953 Dudestii Noi lui Dorina-Elena PARNICA si a sotului 
Ovidiu-George PARNICA 
 Avizul comisiei Ecof,  favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru. 
 
       La cereri,  
1. domnul Bozdog Lucian nr.19/2018, care solicita inscrierea autorizatiei de 
construire in cartea funciara nr.401372 Dudestii Noi,se supune la vot 
aprobarea cererii, se voteaza cu 5 voturi pentru, 1 vot impotriva, 4 voturi 
abtineri, dl.Capsali, dl.Lupastean, dl.Risco, doamna Mingea, se repinge 
cererea. 
2.Andrei Ecaterina solicita inscrierea in contractul de inchiriere a fiului Andrei 
Costel, se supune aprobarii, se aproba cu 10 voturi pentru. 
 
         La Diverse, doamna Condeescu aduce la cunostinta ca este un  imobil 
pe strada Surduc  cu multa vegetatie verde necuratata, cu un canal  infundat  
care este necesar sa fie decolmatat deoarece blocheaza si canalul de pe 
strada Labirint. Propune sa se ia masuri pentru ca sa fie informati proprietarii 
imobilului,dl.primar ia cuvantul si propune sa fie amendati. 
            Doamna Condeescu intreaba care este situatia cu asfaltarea pe strada 
Albastra, dl.primar raspunde ca au fost necesare lucrari suplimentare si se 
continua asfaltarea. 
 
        Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
    Carmen-Livia SIMINIC                                             Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
 
      L.S. __________________________ 


