ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 31.07.2018, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei ordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.100/2018.
Şedinţa este prezidată de domnul consilier local Dumitru-Florin SÂRCA, sunt prezenţi 12
consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Capsali este în concediu odihnă.
Domnul președinte dă citire dispoziției primarului nr.100/2018, se aprobă ordinea de zi cu 12
voturi pentru.
Se supun aprobării proceselor verbale de la ședintele precedente, respectiv ședinta ordinară
din 27.06.2018, sedinta extraordinara din 27.06.2018.
Doamna Condeescu doreste sa se consemneze corect la procesul verbal de la sedinta
ordinara din 27.06.2018, respectiv eliminarea sintagmei "propune să fie recompensați doar copii
sau să fie diminuată suma de 50%, și înlocuirea cu " propune sa fie diminuată suma la antrenori.", s
eaprobă cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.61 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40 / 2018
privind acceptarea ofertei de donație a terenului intravilan înscris în C.F. nr.400381 Dudeștii
Noi.
Doamna secretar prezinta phcl, este repus pe ordinea de zi deoarece la ședința precedentă
nu a avut cvorumul cerut de lege, respectiv 2/3 din numarul consilierilor în funcție, fiind vorba de
hotărâre de patrimoniu.
Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă, doamna Condeescu.
Se trece la PHCL nr.67 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr. 403730
Dudeştii Noi lui Ion POROJAN și soției Viorica POROJAN
Avizul comisiei Ecof, favorabil.
Doamna secretar prezinta phcl.
Doamna Condeescu solicită prezentarea extrasului de carte funciară a terenului, doamna
secretar confirmă că este depus ulterior la dosar de către dl.Porojan Ion.
Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abținere, deoarece dl.Porojan are un
interes patrimonial, fiind vorba de părinții lui, Ion Porojan și Viorica Porojan.
Se trece la PHCL nr.68 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.400381
Dudeștii Noi lui Gheorghe-Csaba LAJOS si sotiei Claudia-Irina LAJOS
Avizul comisiei, Ecof, favorabil.
Doamna secretar prezinta phcl.
Se supune la vot, se voteaza cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.69 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.401494
Dudeștii Noi lui Cosmin-Lucian NICA și soției Marinela-Simona NICA
Avizul comisiei Ecof, favorabil.
Doamna secretar prezinta phcl.
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Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru, 1 vot abtinere, doamna Mingea, are un
interes patrimonial deoarece Cosmin NICA este rudă, respectiv verișor.
Se trece la PHCL nr.70 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.401397
Dudeștii Noi lui Ioan HETEA și soției Denisa HETEA
Avizul comisiei Ecof, favorabil.
Doamna secretar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.71 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr. 403164
Dudeştii Noi lui Ioana BODEA
Avizul comisiei Ecof, favorabil.
Doamna secretar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.72 privind modificarea H.C.L.nr.4/2018 privind aprobarea tarifelor
aplicabile serviciului public de transport în comun de pe ruta M44 Timișoara – Dudeștii Noi Becicherecu Mic și retur ale Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”
Avizul comisiei Ecof, Urdes, favorabil.
Domnul adminsitrator public prezinta phcl.
DlButariu întreabă de unde se poate achiziționa portofel electronic pentru a călători în oraș,
dl.administrator public răspunde că se va implementa programul cu plata prin sms.
Dl.Butariu întreabă dacă vor fi amendați cetățenii care vor circula către Timișoara,
dl.administrator răspunde că nu vor fi amendați.
Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.73 privind aprobarea proiectul de finanțare propus de Consiliul
Sătesc Cojușna, „Îmbunătățirea condițiilor de activItate la grădinițele de copii în satul
Cojușna, raionul Strășeni, Republica Moldova”.
Avizul comisiei Jurex –favorabil.
Domnul administrator public prezinta phcl.
Dl.Porojan întreabă dacă comuna Dudeștii Noi a beneficiat de finanțare.
Doamna Condeescu întreabă de ce nu creăm condiții copiilor din comuna noastră și creăm
condiții copiilor din Republica Moldova.
Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, doamna Condeescu și
dl.Porojan, 2 voturi abțineri, doamna Mingea, dl.,Rișco.
Se trece la PHCL nr.74 privind pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 97 din 2016 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
Avizul comisiei Ecof, favorabil cu lămuriri.
Dl.administrator public prezintă amendament verbal,privind completarea
la anexa nr.3,
punctul I.1.se adaugă secretarul comunei , se supune la vot amendamentul verbal, se aprobă cu 12
voturi pentru.
Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.75 privind aprobarea Planului de asanare al comunei Dudeștii
Noi.
Avizul comisiei Agrum, Urdex –favorabil.
Domnul administrator public prezinta phcl.
Doamna Condeescu întreabă dacă balta Neagră este proprietatea comunei, dl.administrator
public răspunde că da. Se propune ca să fie decolmatat canalul Surduc.
Dl.Butariu propune crearea unei stații de pompare care ar rezolva problema cu inundațiile
din comună.
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Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.76 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local al
comunei Dudeştii Noi la 30 IUNIE 2018.
Avizul comisiei Agrum, Ecof, Edux, favorabil cu lămuriri, Jurex, Urdes, favorabil.
Dl.administrator public dă cuvântul doamnei Romelia RUSU care prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.77 privind aprobarea rectificarea nr. 4 a bugetului local al comunei
Dudeștii Noi pe anul 2018
Avizul comisiei Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdes, favorabil.
Dl.administrator public dă cuvântul doamnei Romelia RUSU care dă citire raportului de
specialitate 5294/25.07.2018.
Doamna Condeescu întreabă de ce au fost alocate sume mari pentru SF, dl.administrator
public răspunde conform HG907/2017 sunt necesare, din S.F. rezultă devizele lucrări.
Doamna Mingea întreabă dacă execuția parcării de la școală se va realiza până începe
școala, dl.administrator public răspunde că da se va realiza.
Doamna Condeescu întreabă cât sunt valabile studiile fezabilitate, dl.administrator răspunde
că va verifica.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru,1 vot împotrivă, doamna Condeescu.
La cereri,
1. societatea ANDAR M.C. NOI SRL nr.5037/2018, care solicită concesionarea unei suprafețe de
25 mp în vederea amplasării unei construcții provizorii, se supune la vot respingerea cererii conform
art.123 din Legea nr.215/2001 deoarece concesionarea terenului se face prin licitație, se voteaza
cu 12 voturi pentru.
2.Lupăștean Aurel nr.4826/2018 solicită aprobarea începerii lucrărilor de reabilitare a trotuarului ce
aparține imobilului în care locuiește, se supune aprobarii urmează să fie scutit de 3276 lei, se
aproba cu 11 voturi pentru, 1 vot abținere, dl.Lupăștean Daniel deoarece petentul este tatăl lui.
3. Gașpar Dorina nr.4680/2018 prin care solicită cumpărarea întregului imobi lîn care locuiește,
doamna secretar prezintă situația juridică a imobilului, dl.Preșea iese din sală, se propune
respingerea cererii, se votează cu 10 voturi , 1 vot abținere, doamna Condeescu.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitru-Florin SÂRCA
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________
L.S. __________________________
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