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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

 

Proces – verbal  
Încheiat azi,11.12.2018, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.171/2018. 

 
 Şedinţa este prezidată de doamna consilier  local  Maria GAȘPAR, sunt 
9 prezenţi  consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Porojan, dl.Sârca, dl.Rișco, 
doamna Condeescu. 
 
        Doamna  presedinte da citire dispozitiei primarului nr.171/2018, doamna 
secretar propune suplimentarea ordinii de zi cu phcl nr.110 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „Confecționare și montare stâlpi cu 

indicatoare denumire străzi” se aproba ordinea de zi cu 9 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.108 privind privind rectificarea nr. 6 a bugetului local al 

comunei Dudeștii Noi pe anul 2018. 

Intră doamna Condeescu și dl.Rișco. 
Domnul  administrator publicprezinta phcl și dă cuvântul doamnei Rusu 

să prezinte  raportul de specialitate. 
 Se supune la vot  phcl, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abținere, 
doamna Condeescu. 
 

Se trece la PHCL nr.109 privind  modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.86/2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului “PODEŢE TRANSVERSALE STRADALE ÎN COMUNA DUDEŞTII NOI” 

Domnul administrator public prezintă phcl. 
Doamna Condeescu întreabă pe dl.administrator public dacă suma 

reprezintă toată investiția sau doar suma suplimentară, dl.administrator public 
răspunde că reprezintă toată  lucrarea. 

Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.110 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai lucrării „CONFECȚIONARE ȘI MONTARE STÂLPI CU 
INDICATOARE DENUMIRE STRĂZI. 

Dl.viceprimar prezintă phcl. 
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Doamna Condeescu întreabă dacă se scot stâlpii existenți , 
dl.viceprimar confirmă. 
Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
La Diverse, doamna Mingea întreabă care sunt măsurile ce  se pot lua 
privind intersecția în care au avut loc accidente, în fața Bisericii Catolice. 
Dl.Butariu propune presemnalizare luminoasă pe Calea Timișoarei și pe 
Calea Hodoniului și montare limitatoare de viteză. 
Intră dl.primar în sală. 
Dl.Preșea propune să montăm indicator de cedează trecerea pe Calea 
Sînandreiului și C.Becicherecului, dl.primar răspunde că este drum 
județean și nu putem stabili indicatoarele  rutiere, putem stabili pe 
C.Hodoniului și C.Timișoarei indicator STOP. 

          Dl.viceprimar  informează că săptămâna viitoare vor fi amplasate 
limitatore de viteză pe care le deținem din anii precedenți pe C.Hodoniului și 
C.Timișoarei. 
         Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
         Maria GAȘPAR                                                      Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
      L.S. __________________________ 


