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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 19.10.2018, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.150/2018. 

 
 Şedinţa este prezidată de doamna consilier local Maria CIRJA, sunt 
prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Sârca, dl.Preșea, 
dl.Lupastean, absenti. 
 
        Doamna presedinte dă citire dispozitiei primarului nr.150/2018, se aprobă 
ordinea de zi cu 10 voturi pentru. 
 
 Se trece la PHCL nr. 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico -
economici ai proiectului Amenajare teren de sport Scoala Gimnaziala 
comuna Dudestii Noi. 
       Dl. primar   prezinta phcl, propune ca amendament modificarea anexei cu 
indicatorii tehnico-economici. 
      Doamna Condeescu intreaba cand se demareaza lucrarea, dl.primar 
răspunde că anul acesta. 

Dl.Butariu intreaba daca investitia este  a școlii sau a comunei, daca 
este stabilit un regulament de functionare, cine stabileste regulamentul si daca 
terenul de sport va avea un circuit deschis sau inchis.  
      Dl primar raspunde ca investitia este  realizata cu banii aprobati de la 
bugetul comunei, regulamentul sa fie aprobat de consiliul de administratie dar 
se poate aproba si de consiliul local, iar referitor la regimul juridic propune ca 
terenul sa fie cu circuit deschis, sa  beneficieze si alti cetateni ai comunei 
contra cost,  astfel vor crește veniturile și vor putea  sa acopere intretinerea. 
 Dl.Porojan intreaba de ce nu este detailat  proiectul, este doar suma 
finala fara a stii cat sunt toate cheltuielile, dl.primar propune ca  proiectul 
tehnic sa poata fi pus la dispozitie pentru cine doreste,  la doamna secretar 
respectiv la doamna arhitect.Dl.Porojan propune ca sa fie comunicate 
proiectele tehnic ale investitiilor pe email la consilierii locali pentru 
transparenta. 
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 Se supune la vot amendamentul, se aproba cu 10 voturi pentru, se 
supune la vot phcl in forma amendata se aproba cu 10 voturi pentru. 
 
   Se trece la PHCL nr.94 privind aprobarea proiectului Cresterea 
sigurantei circulatiei pietonale pe raza comunei Dudestii Noi prin 
implementarea calmatoarelor de viteza 

Domnul primar  prezinta phcl. 
Doamna Condeescu intreaba daca sunt costuri mari pentru montarea 

acestor camatoare de viteza la intrarea in comuna, respectiv Calea 
Hodoniului, C.Sinandreiului, dl.primar răspunde că C.Sânandreiului este  drum 
județean. 
 Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru. 
 

La Diverse, doamna Condeescu informeaza ca  în fața magazinului pe  
strada Surduc se închide canalul colector, acoperindu-se șanțurile, canalul 
fiind cel care prelua apa din  grădini și cea  care curge  inclusiv de la școala, 
nu trebuie neglijata aceasta problema dl.primar raspunde ca se vor lua 
masuri. 

Dl.Porojan informeaza ca pe strada Livezii este necesara curatenie, 
deoarece sunt multe gunoaie, ca  este o problema la intersectia str.Rozelor cu 
strada Livezii, dl.primar raspunde ca lucrarea de asfaltare nu este finalizata la 
intersectie. 

Dl.Butariu informeaza ca la sedinta consiliului de administratie a 
observat ca este multa mizerie in curte scolii, nu se colecteaza selectiv, copii 
arunca cutiile de lapte prin comuna, propune sa fie luate masuri. 

Dl.primar a luat la cunostina, va initia un proiect de hotarare pentru  
colectarea selectiva pe raza comunei. 

Doamna Condeescu propune să se pună mai mare accent la școală pe 
educația copiilor privind curățenia în școală și în exterior. 

  
         Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
     Maria CIRJA                                                              Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
      L.S. __________________________ 


