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R O MÂ N IA  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 28.03.2018, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.24/2018. 

 
 Şedinţa este prezidată de doamna  consilier  local Camelia MINGEA, sunt prezenţi 
12 consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Rișco absent. 
        Doamna președinte dă citire dispoziției primarului nr.24/2018, domnul primar propune 
suplimentarea ordinii de zi cu 3 phcl, phcl 34 privind unele masuri pentru darea în folosință 
a investiției „Acoperire teren handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24, Comuna Dudeștii Noi”, 
phcl 35 privind instituirea taxelor speciale pentru activitățile Clubului Sportiv Comunal și 
pentru folosirea Arenei Sportive Dudeștii Noi, phcl 36 privind actualizarea devizului general 
după încheierea contractelor de achiziție pentru investiția „Modernizare străzi în comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș”și aprobarea cofinanțării din bugetul local , se supune la vot . se 
aprobă cu 12 voturi pentru. 
              Se trece la aprobarea proceselor verbale de la sedinta ordinara din 28.02.2018 si 
de la sedinta extraordinara din 28.02.2018. 
            Doamna Condeescu solicită  la procesul verbal din 28.03.2018 sedinta ordinară, să 
se consemneze corect, 

1. cu ce se ocupa fiecare firmă, nu cu ce se ocupă fiecare firma de  dansuri,  
2. la interpelări,  întreabă dacă nu se găsesc alte articole de pus decât să umplem 

ziarul cu articolele lui Enache, eliminarea  propune să numai fie atâtea pagini despre 
machedoni  

3. la phcl cu alocare sume pentru BisericaOrtodoxă, a votat pentru,  și nu s-a abținut. 
 
Domnul preot Cristea ia cuvântul și aduce la cunoștință că lucrările  au fost efectuate 
în regie proprie doar devizul a fost întocmit de o firmă deoarece era necesar pentru 
depunerea documentelor justificative, firma respectivă nu are contracte de lucrări cu 
biserica ortodoxă. 
 
 Se supun la vot procesel verbale de la ședința ordinară din 28.02.2018 și ședința 
extraordinară din 28.02.2018, se  aprobă cu modificările cu 12 voturi pentru. 
 
Domnul primar prezintă raportul anual privind starea economică, socială și de 
mediu a unității adminitrativ teritoriale Dudeștii Noi. 
 
La Informări, doamna secretar aduce la cunoștință că dl.Axinte Sorin a depus 

cerere de demisie în data de  01.03.2018. 
Dl.Butariu informează că a avut loc concursul de director la Clubul Sportiv și nu a 

obținut nici un candidat punctajul minim 
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Dl.Goșa informează că s-a demarat pietruirea pe DC42, spre Asociația Construcții 
Edilitare și  o parte din străzile din Solaris 2 și 4. 

 
Se trece la Cereri, a lui  ANDAR M.C. NOI S.R.L, administratorul societății prezintă 

o schiță cu construcția demontabilă, care va avea dimensiunea de 5m*6m. 
Doamna secretar informează că în conformitate cu  art.123 din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare,  închirierea  respectiv 
concesionarea  terenului se fac prin  licitație publică, se aprobă cu 12 voturi. 

 
Cererea lui Voiasciuc D, solicită schimb de teren fâneață cu arabil. 
Doamna secretar informează că există Hotărârea Consiliului Local nr.17/2014privind 

interzicerea  privind  interzicerea efectuării de către Consiliul Local şi Primăria comunei 
Dudeştii Noi a schimburilor de păşune şi fâneaţă din patrimoniul comunei cu teren arabil 
aflat în proprietatea persoanelor fizice şi juridice. 

Dl.primar propune ca cererea cererea să fie analizată de către Comisia Agricolă și 
pentru Protecția Mediului  a Consiliului Local Dudeștii Noi și soluționată în ședința ordinară 
următoare, se aprobă cu 12 voturi pentru. 

Domnul Capsali și dl.Porojan propun ca orice investitor din comună să fie sprijinit. 
 
Cererea lui Ungureanu F. solicită transcrierea contractului de vânzare cumpărare a 

imobilului în care locuiește de pe numele fiului său. 
Dl.primar propune ca cererea să fie soluționată în ședința ordinară următoare după 

realizarea raportului de specialitate al compartimentului de asistență socială al comunei 
Dudeștii Noi, se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
Cererea lui Barb- Dudan solicită plata in 36 rate a terenului înscris în C.F. 

nr.404067 Dudeștii Noi, teren câștigat la licitație, dl.primar propune aprobarea cererii. 
Doamna secretar propune ca să fie inițiat un proiect de hotărâre  pentru ședința 

următoare, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
 
Cererea lui Muntianu C., solicită aprobarea donației terenului  de 181 mp, doamna 

secretar informează că în cursul zilei a depus o serie de documente pe care le afișează pe 
videoproiector. 

Dl.primar propune aprobarea cererii, și doamna secretar propune ca să fie inițiat un 
proiect de hotărâre pentru ședința următoare, se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
Dl.Porojan iese din sală. 
 

 Se trece la PHCL nr.25 rectificarea nr. 2 a bugetului local al comunei Dudeștii 
Noi pe anul 2018. 
 Avizele comisiei ECOF, EDUX,  favorabil. 
     Dl.primar prezinta phcl. 
      Dl.administrator public prezintă următoarele amendamente verbale,  
       La investiții A1 se redenumește "Proiectare și Execuție„Extindere primărie prin 
modificări interioare și exterioare la corp existent de clădire, extindere corp nou P+ 
1E, construire anexe parter, creare acces auto, amenajare de platforme exterioare și 
imprejmuire”  
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 A5 – se modifică credit de angajament 730,000 lei. 
 A6 – se modifică  credit de angajament 1.115.000 lei. 
 A10 – se modifică credit de angajament 170.000 lei.  
       Se supune la vot amendamnetele verbale,  se aproba cu 11 voturi pentru, se supuen la 
vot   phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 
 Se trece la PHCL nr. 26 privind completarea H.C.L.nr.16/2018 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale societatii ale BM - DN Torontal S.R.L. 
  Avizele comisiei  JUREX,-favorabil. 

Dl.primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 

 
        Se trece la PHCL nr.27 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2017 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Comunei Dudeştii Noi  
Avizele comisiei ECOF –FAVORABIL. 
Domnul primar prezinta phcl. 

   Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 

           Se trece la PHCL nr.28 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 15 din 
2017 privind înființarea Clubului Sportiv Dudeștii Noi.  

Avizele comisiei Edux, -favorabil. 
Dl.primar prezintă phcl, propune următorul  amendament  
După alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat (3), care va avea 
următorul cuprins: 

„(3) Activitățile Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi se adresează cu predilecție 
locuitorilor comunei Dudeștii Noi, cărora le este înlesnită implicarea și participarea inclusiv 
prin anumite facilități, reduceri sau scutiri de la plata unor taxe, taxe speciale sau tarife, în 
condițiile stabilite de către consiliul local.” 

Se supune la vot  amendamentul, se aprobă cu 11 voturi pentru, se supune la vot  
phcl în forma amendată, se aprobă cu 11 voturi pentru. 

 
Se trece la PHCL nr.29 privind modificarea Hotărârii nr. 11/2009 privind unele 

măsuri de gospodărire și înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi. 
Avizele comisiei  Agrum, favorabil. 
Dl.primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.30 privind privind modificarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi 
Avizele comisiilor Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdes, -Favorabil. 
Dl.primar prezintă phcl. 
Doamna Condeescu propune ca amendament  verbal privind completarea cu  sedințe 

ordinare,  dl.primar propune eliminarea celelalte probleme.  
Dl.Goșa iese din sală. 
Se supun la vot  amendamente propuse, se aprobă cu 11 phcl,  se aprobă cphcl ]n 

forma amendată  10 voturi pentru. 
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     Se trece la PHCL nr.31 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al compartimentului  de asistență socială al comunei Dudeștii Noi. 

    Avizele comisiei  Edux,  favorabil. 
  Dl.primar prezintă phcl.Intră dl.Goșa în sală. 
  Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 

     Se trece la PHCL nr.32 privind privind  aprobarea înființării  ,,Atelierului de 
dezvoltare artistică și creativă pentru copii” în cadrul Casei de Cultură a comunei 
Dudeştii Noi 

 Avizele comisiei  Edux,  -favorabil. 
 Dl.primar prezintă phcl, propune eliminarea cuvantului copii din proiectul de hotărâre.  
Se supune la vot  amendamentul dl.primar, se aprobă cu 11 voturi pentru, phcl în 

forma amendată, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 

     Se trece la PHCL nr.33 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. 
nr.401536 Dudeștii Noi lui  Gheorghe COBZARU și Costel COBZARU. 

Avizele comisiilor, Ecof, -favorabil. 
Dl.primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.34 privind unele masuri pentru darea în folosință a 

investiției „Acoperire teren handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24, Comuna Dudeștii 
Noi”,. 

Avizele comisiilor, Ecof, Edux, Jurex  -favorabil. 
Dl.primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 

         Se trece la PHCL nr.35 privind  instituirea taxelor speciale pentru activitățile 
Clubului Sportiv Comunal și pentru folosirea Arenei Sportive Dudeștii Noi 

 Avizele comisiilor, Ecof, Edux, -favorabil. 
 Dl.primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Doamna Siminic iese din sală. 
 

           Se trece la PHCL nr.36 privind  actualizarea devizului general după încheierea 
contractelor de achiziție pentru investiția „Modernizare străzi în comuna Dudeștii Noi 
Dudeștii Noi, județul Timiș”și aprobarea cofinanțării din bugetul local  

 Avizele comisiei Ecof,-favorabil. 
 Dl. adminsitrator public prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 10 voturi pentru. 
 

  Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
    Camelia MINGEA                                      Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
      L.S. __________________________ 


