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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

MINUTA ȘEDINȚEI  ORDINARE DIN DATA DE 19.12.2018 
 

Președinte de ședință – Consilier local Maria GAȘPAR. 
Din număr total de 13 consilieri locali  au fost prezenți 12 consilieri locali, dl. Capsali,absent. 

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția primarului nr.179/2018.    
 

1. 

H.C.L.nr.110 privind aprobarea programului „ProCultura – 2019”   

 
 

        8  voturi PENTRU 
        2 voturi împotrivă, 
doaman Cîrjă, doamna 
Condeescu   
        1 vot abtineri, domnul 
Porojan. 

2. 
H.C.L.nr. 111 privind aprobarea programului „ProEducația – 2019”  

 
 

       10  voturi PENTRU 
        0 vot împotrivă,    
        2 voturi abtineri, doamna 
Condeescu, domnul Porojan. 

3. 

H.C.L.nr.112 privind aprobarea planului cu măsurile și acțiunile care se întreprind la 
nivelul comunei Dudeștii Noi, pe perioada sezonului rece 2018 – 2019  

12 voturi pentru 
0 voturi împotriva 
0 voturi abținere,  

4. H.C.L. nr.113 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 

2019 
 

12 voturi pentru 
0 voturi împotriva 
0 voturi abținere,  

5. 

H.C.L. nr.114 privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.400488 Dudeștii 
Noi  lui  Sorin LUPAȘCU și soției Tabita LUPAȘCU 

12 voturi pentru 
0 voturi împotriva 
0 voturi abținere 

6. 

H..C.L. nr. 115 privind  modificarea suprafeței de teren a imobilului înscris în  C.F. 
nr.401699  Dudeștii Noi 

11 voturi pentru 
0 voturi împotriva 
0 voturi abținere 

7. H.C.L. nr. 116 privind avizarea Regulamentul – cadru și a Caietului de Sarcini al 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunelor care fac parte din Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL 

 

 

11 voturi pentru 
1 vot împotriva, doamna 
Condeescu 
0 voturi abținere 

8. H.C.L.nr. 117 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului 
de alimentare cu apă și canalizare al comunei Becicherecu Mic prin gestiune directă 

către operatorul Aquatorontal SRL 
 

10 voturi pentru 
0 voturi împotriva 
2 voturi abținere, doamna 
Condeescu, dl.Porojan.  

9. 

H.C.L. nr.118 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
Branșament apă și record canalizare pentru Sala de sport 

12 voturi pentru 
0 voturi împotriva 
0 voturi abținere 

Prezenta minuta este conform art.11 din Legea nr.52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică. 
 

Secretar comună 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 


