ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 20.09.2018, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.134/2018.
Şedinţa este prezidată de domnul consilier local Adrian-Leonida
CAPSALI, sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Preșea,
doamna Gașpar, dl.Rișco, absenti.
Doamna presedinte da citire dispoziției primarului nr.134/2018, se aprobă
ordinea de zi cu 10 voturi pentru.
Intra dl.Rișco.
Se trece la PHCL nr. 85 privind aprobarea denumirea străzilor din
comuna Dudeștii Noi.
Domnul administrator public
da doamnei secretar care prezintă
urgentarea initierii acestui phcl, pentru referendumul care va avea loc în data
de 6-7 octombrie 2018. Datorită unor inadverdențe la denumirile unor străzi,
precum str.Viilor care devine Aleea Viilor, str.Calea Becicecherecului devine
Calea Becicherecului, str.Calea Sinandreiului, sau str.Calea Sanandreiului
devine Calea Sânandreiului, str.Calea Timisoarei devine Calea Timișoarei,
str.Filip Peisser devine str.Filip Beisser, str.Chicago devine str.Nuferilor.
Domnul Butariu întreaba dacă strada Verde nu apare pe google, nici pe
hărțile afișate pe pagina instituției, doamna secretar informeaza că cu această
hotărâre se va actualiza și pagina de internet a comunei și vor apărea
informațiile actualizate.
Domnul Goșa informează că cu aceasta ocazie, vor fi puse indicatoarele
corecte în toată comuna.
Doamna Condeescu propune sa fie abrogate celelalte hotarari care au
fost in vigoare pana acum, dl.administrator public propune ca art. 2 sa fie
modificat astfel:
De la data prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local
nr.29/31.07.2006 privind aprobarea denumirii străzilor în comuna Dudeștii Noi,
Hotărârea Consiliului Local nr.103/06.08.2007 privind denumirea unor străzi în
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comuna Dudeștii Noi, Hotărârea Consiliului Local nr.16/14.03.2011 privind
atribuirea de denumiri străzilor din zonele rezidențiale Solaris III și IV,
Hotărârea Consiliului Local nr.37/16.08.2011 privind aprobarea denumirilor de
străzi și a sistemului de numerotare în P.U.Z. Alexia 1 din comuna Dudeștii
Noi.
Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru.
Doamna Condeescu propune ca hărțile cu străzile din comună să fie
transmise și la consilierii locali.
Se trece la PHCL nr.86 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului Podețe transversale stradale în comuna
Dudeștii Noi.
Intră doamna Gașpar.
Domnul administrator public prezinta phcl.
Doamna Condeescu propune să fie schimbat proiectantul care face
documentația, care nu efectuează lucrările corect și întreabă dacă pe strada
Mărășești podețele sunt sau nu prevăzute la gospodării.
Dl.Porojan propune să fie trecut în phcl suma necesară pentru fiecare
podeț, dacă materialele utilizatesunt cuprinse în aceste sume.
Dl.Rișco propune să fie detailate sumele necesare pentru fiecare
categorie de podeț.
Doamna Condeescu propune să fie trecute sumele necesare pentru
podețe cu timpane și fără timpane.
Dl.Butariu ia cuvântul, membrii comisiei de recepție și dirigintele de
șantier vor recepționa lucrarea conform proiectului.
Doamna Cîrjă propune ca dirigintele să fie prezent la executarea
lucrărilor.
Dl.Porojan solicită domnului administrator public nr. telefon al dirigintelui
de șantier.
Domnul administrator public retrage phcl de pe ordinea de zi.
La Diverse, doamna Condeescu întreabă
1.dacă pe strada Albastră s-a rezolvat problema hidrantului, deoarece se
finalizează asfaltarea, dl.administrator public răspunde că se va rezolva.
2.propune eliminarea lateralelor de beton de la podețe și să vedem cât costă
un podeț cu timpan și fără timpan.
dl.Porojan întreabă
1.dacă pe str.Rozelor este finalizată asfaltarea și execuția podețelor,
dl.administrator pubic răspunde că nu sunt finalizate.
2.propune montarea unor coșuri de gunoi pe strada Poștei de la magazin
până la grădiniță, cel putin.
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Dl.Sârca aduce la cunoștință că proiectantul nu a respectat proiectul, a
pus 3 podețe și nu 4 podețe, ce erau necesare, deoarece când se ocolește
intersecția de la Biserica Catolică în caz de sărbatoare a comunei, se
folosește str.Căminului, str.Dealului și nu se poate conduce cu mașini mari
deoarece la intersecții nu se poate vira datorită timpanelor de la podețe.
Dl.Butariu propune ca să fie montate coșuri de gunoi în toată comuna
deoarece este necesar și util, nu numai pe strada Poștei.
Dl.Goșa propune ca la rectificarea de buget să fie alocată o sumă pentru
achiziționare de coșuri în toată comuna.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian-Leonida Capsali
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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