
Pagina 1 din 2 
  

R O MÂ N IA  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 30.05.2018, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.63/2018. 

 
 Şedinţa este prezidată de d-l consilier  local Grigore-Bogdan RIȘCO, sunt prezenţi 9 
consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Capsali, dl.Preșea, dl.Goșa, dl.Lupăștean. absenti. 
 Dl.președinte dă citire ordinii de zi, se aprobă cu 9 voturi pentru. 
    
            Se supune la vot procesul verbal de la ședința ordinară din 24.04.2018, se aprobă cu 9 
voturi pentru. 
 

La informări, dl.primar informează despre deplasările la GRAZ  în perioada 19-21 aprilie 
2018 și la Chișinău, Cojușna, în perioada 10-13 mai 2018. 

Intră dl.Goșa și dl.Lupăștean. 
 
            Se trece la PHCL nr.43 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Dudeștii Noi 
în Comitetul director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe perioadă determinată 

Avizele comisiilor  Edux,  Jurex, -favorabil. 
   Dl.primar prezintă phcl. 
     Dl. Rișco propune pe doamna Camelia Mingea în funcția de președinte deoarece el are calitatea 
de reprezentant în adunarea generală a societății BM-DN TORONTAL SRL. 
     Doamna secretar informează că dl.Porojan a depus azi cererea de demisie din funcția de 
vicepreședinte și propune ca amendament verbal privind  art.2 Se ia act de încetarea înainte de 
termen, prin demisie, a mandatului de vicepreședinte al Comitetului director al Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi, al domnului Marius-Cosmin POROJAN. 
       Se supune la vot phcl  amendamentele verbale, 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.44  privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.401387 
Dudeștii Noi  lui   Daniel-Beniamin DORGO . 

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

Se trece la PHCL nr.45  privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.401395 
Dudeștii Noi  lui   Adrian-Gabriel DORGO și soției Estera DORGO 

Avizele comisiei  Ecof, -favorabil. 
    Dl.primar prezintă phcl. 
            Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
  
           Se trece la PHCL nr. 46 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.401399 
Dudeștii Noi  lui   Gabriel MOROSAN și soției Cristina-Monica MOROSAN. 
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Avizele comisiei  Ecof, -favorabil. 
   Dl.primar prezintă phcl. 
            

Se trece la PHCL nr.47   privind vânzare teren înscris în C.F. nr.403248 Dudeștii Noi lui 
Valentina MAREȘ si soțului Octavian-Corneliu MAREȘ  

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

Se trece la PHCL nr.48   privind  aprobarea vânzării terenului înscris  în C.F. nr. 402980 
Dudeştii Noi  lui Rodica GHERMAN. 

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

Se trece la PHCL nr.49 privind  aprobarea vânzării terenului înscris  în C.F. nr. 
402105 Dudeştii Noi  lui Constantin RÎPĂ și a soției Maria RÎPĂ . 

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

Se trece la PHCL nr.50 privind  aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.400817 
Dudeștii Noi lui Andreea NICA IORDĂCHESCU. 

Avizele comisiei  Ecof, -favorabil. 
    Dl.primar prezintă phcl. 
            Se supune la vot phcl, se votează cu 8 voturi pentru, 3 voturi abțineri, doamna Mingea, 
doamna Condeescu, dl.Sârca, nu se aprobă din lipsă de cvorum conform art.45, alin. 3 din Legea 
nr.215/2001. 
 

Se trece la PHCL nr.51 privind aprobarea indicatorilor economici ai proiectului 
"Reparații trotuare pavate în comuna Dudeștii Noi . 

Avizele comisiei  Ecof, Urdes -favorabil. 
    Dl.primar prezintă phcl și propune amendament verbal privind completarea cu strada Filip 
Beisser în titlul hotararii  și în hotarâre. 
            Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 
 La cereri, cererea doamna Lingurar prin care solicită   înscrierea în contractul de închiriere 
a lui Florin Roberto LINGURAR și a lui Iasmina SPRINCEANA, se propune aprobare cererii, se 
supune la vot, se aprobă cu  11 voturi pentru. 

Cererea doamnei TELETIN, prin care solicită trasncrierea pe numele sau datorita decesului 
sotului și  înscrierea în contractul de închiriere a membrilor Maria-Lavinia MIRON, Liviu-Marius 
MIRON, Petrică TELETIN , se propune aprobarea cererii, se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Cererea domnului VOICU, prin care solicită  amplasarea unei stații de autobuz spre 
Hodoni, se propune aprobarea cererii, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
                Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
    Grigore-Bogdan RIȘCO                                                      Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
 
      L.S. __________________________ 


