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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

 
MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2019 

 

Președinte de ședință – Consilier local Ion GOSA 
Din număr total de 13 consilieri locali  au fost prezenți 12 consilieri locali, dl.Porojan, absent 

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția primarului nr.32/2019.    

 

1. H.C.L. 2 privind validarea 
Dispozitiei primarului nr.180/2018 

privind rectificarea nr.7 a 
bugetului local al comunei 
Dudestii Noi pe anul 2018  

11 voturi PENTRU 
        0  vot împotrivă,  
        1  vot abțineri, doamna 
Condeescu 

2, H.C.L. nr.3 privind aprobarea 
executiei bugetare a bugetului 

local al comunei Dudestii Noi la 
31 decembrie 2018 

       11 voturi PENTRU 
        0 voturi împotrivă,    
        1 vot abtineri, doamna 
Condeescu 

3. H.C.L. nr.4 privind aprobarea 
planulii de actiuni sau de lucrari 

de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca ce 

se efectueaza de persoane 
beneficiare de ajutor social 

       12 voturi PENTRU 
       0 voturi împotrivă  
       0 vot abțineri 

4. H.C.L. nr.5 privind modificarea si 
completarea Hotararii Consiliului 

Local nr.116/2015 privind 
elaborarea, folosirea si pastrarea 

sigiliului Consiliului Local al 
comunei Dudestii Noi  

      12 voturi PENTRU 
        0  vot împotrivă  
        0  vot abțineri-  
   

5. H.C.L. nr.6 privind aprobarea 
modificarii tarifelor de 

salubrizare practicate de catre 
RETIM S.A. in raport cu 
utilizatorii serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de 
colectare si transport al 
deseurilor municipale 

desfasurate in Zona I a judetului 
Timis in baza contractului de 
delegare prin concesiune a 

activitatii de colectare si 
transport a deseurilor 

nr.2303/08.12.2017 

     10 voturi PENTRU 
       1 vot împotrivă, doamna 
Condeescu  
       1  vot abțineri, domnul 
Capsali. 
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6. 
H.C.L. nr.7 privind scoaterea la 
licitatie a 6 terenuri inscrise in 

domeniul privat al comunei 
Dudestii Noi 

      12 voturi PENTRU 
0 vot împotrivă  
0 vot abțineri-  

   

7. 
H.C.L. nr.8  privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici 
ai lucrarii Foraj de alimentare cu 
apa si conducta de aductiune in 

comuna Dudestii Noi, judet Timis 

      12 voturi PENTRU 
0 vot împotrivă  
0 vot abțineri-  

   

8. 
H.C.L. nr.9 privind aprobarea 

vanzarii terenului inscris in C.F. 
nr.400487 Dudestii Noi lui Vasile 

BAIT si sotiei Elena BAIT 

      12 voturi PENTRU 
        0  vot împotrivă  
        0  vot abțineri-  
   

9. 
H.C.L. nr.10 privind aprobarea 
retelei scoalre a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat 
din comuna Dudestii Noi pentru 

anul scolar 2019-2020 

      12 voturi PENTRU 
        0  vot împotrivă  
        0  vot abțineri-  
   

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

 
 

Secretar comună 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 


