ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 26.09.2018, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.135/2018.
Şedinţa este prezidată de domnul consilier
consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Sarca, absent.

local Adrian-Leonida CAPSALI, sunt prezenţi 12

Domnul presedinte da citire dispozitiei primarului nr.135/2018, se aproba ordinea de zi cu 12 voturi
pentru.
Se supun la vot procesul verbal de la sedinta ordinara din 29.08.2018, sedinta extraordinara din
29.08.2018, sedinta extraordinara din 20.09.2018.Dl.Porojan propune ca la pv.de la sedinta ordinara din
29.08.2018 la pagina 2 să se consemneze corect "Dl.primar este de acord cu propunerea dl.Porojan să
scadă cotele adiționale la impozite" , se supun la vot aprobarea proceselor verbale anterioare fără
modificări, se aproba cu 12 voturi pentru.
La Informari, dl.primar aduce la cunostinta urmatoarele:
1.a fost convocat la o sedință la prefectură cu reprezentanții prefecturii, a comunei Săcălaz și a
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară și s-a discutat despre delimitarea teritorială dintre cele 2
comune care a făcut obiectul unui litigiu care s-a finalizat in anul 2014.
Intra dl.Sârca.
2.se continua lucrarile de asfaltare in vatra veche a satului, str.Carpati, str.Caminului,
str.Marasesti, Balta Verde, str.Nuferilor, str.Surduc.
3.asfaltarea strazilor din cartierele Solaris 1 si 2.
4.procedura de extindere apa si canalizare este aproape finalizata, urmeaza atribuirea
contractului de lucrari, avizul Agentiei de Finantare Rurala.
5.s-a demarat executarea parcarii de la scoala din fata, urmează lucrarea de vis a vis de școală.
6.din luna noiembrie se va inființa un grup de lucru cu comisia Edux pentru programele
ProCultura si ProEducația, Agenda Culturalî pentru a imbunatati activitatea acestora.
7.urmeaza sa se infiinteze un grup de lucru penru Strategia de dezvoltare a comunei pentru
perioada 2019-2022.
8. se afișează pe videoproeictor concluziile Curții de Conturi și decizia 65/2017,care a fost
comunicată pe email tuturor consilierilor locali.
Doamna secretar informează că la comisia Jurex, dl.Capsali și-a dat demisia din funcția de
președinte și doamna Cirjă a fost desemnată președinte.
Dl.viceprimar, informează că a avut loc o ședința a comisiei de circulație, în care s-a hotărât ca
semnele de circulatie uzate sa fie schimbate, urmează să fie inițiat un phcl cu restricții pe anumite străzi,
cu sancțiuni pentru cei care nu le respectă.
Dl.Butariu informează că elevii din ciclul primar nu fac orele de sport daca afara plouă.
Doamna Condeescu propune ca orele de sport sa se desfasoare obligatoriu avand in vedere ca
este arena sportiva. Mai doreste sa aduca la cunostinta ca in fata imobilului unde locuiese doamna
Nazarie care a facut de mai multe ori sesizari la primarie, o conducta de apa este sparta, iar asfaltarea
s-a finalizat pe acea strada.Pe strada Albastra nu s-a montat un hidrant.
Dl.Sarca, iese din sala.
Dl.Onet raspunde ca s-a discutat cu proiectantul si executantul si se vor gasi solutii pentru
hidrant,sunt 25 hidranti in comuna, iar pentru suplimentare se va discuta cu reprezentantii de la ISU.
Dl.primar raspunde
- ca se vor lua masuri pentru ca orele de sport sa se desfasoare obligatoriu.
- Referitor la sesizarea privind conducta sparta se vor lua masuri,
- Nu se va asfalta fara a se introduce canalizare.
Dl.Porojan intreaba 1.daca este o alee intre parcarea din fata scolii pentru copii si 2. La intersectia
C.Sinandreiului/str.Paduricii este necesar un stalp de iluminat public.
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Se trece la PHCL nr. 86 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai proiectului
Podete transversale stradale in comuna Dudestii Noi
Avize comisii Ecof, Urdes, nefavorabil.
Dl. primar prezinta phcl.
Dl.Presea iese din sala.
Dl.Porojan intreaba de ce nu a fost comunicat pe email, sa fie pus la dispozitie un deviz de lucrari pentru
podete.
Dl.administrator public raspunde ca aceste podete sunt necesare pentru a demara asfaltarea
strazilor.
Dl.Risco intreaba de ce nu sunt detailate pe cheltuieli, dl.primar raspunde ca in studiul tehnic
vom avea mai multe detalii.
Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abtinere, domnul Risco.
Se trece la PHCL nr.87 privind aprobarea vanzarii terenului inscris in C.F. nr.401424
Dudestii Noi lui Doru-Cornel DAMINESCU si sotiei Roxana-Anca DAMINESCU.
Avizele comisiei Ecof, favorabil.
Domnul primar da cuvantul doamnei secretar care prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.88 privind aprobarea vanzarii conform prevederilor Legii nr.112/1995 a
cotei de ½ a imobilului – locuinta inscris in C.F. nr.402597 Dudestii Noi lui Dorina-Mihaela
GASPAR.
Avizele comisiei Ecof, Jurex, favorabil.
Domnul primar da cuvantul doamnei secretar care prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.89 privind aprobarea vânzarii conform prevederilor Legii nr.112/1995 a
imobilului locuinta inscris in C.F. nr.400234 Dudestii Noi lui Viorel POPA si sotiei Ileana POPA.
Avizele comisiei Ecof, Jurex, favorabil.
Domnul primar dă cuvântul doamnei secretar care prezintă phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.90 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor de
performanta la Clubul Sporiv Comunal Dudestii Noi pentru perioada 2018-2019.
Avizele comisiilor Ecof, Edux, favorabil.
Dl.primar da cuvantul dl.administrator public care prezinta phcl.
Dl.Butariu propune majorarea premiilor astfel, turnee categoria A- 1000, 800, 600, categoria B
500,400,300, categoria C 400,300,200.
Dl primar este de acord cu sumele propuse ca fiind sume maxime, se supun la vot, se voteaza cu
3 voturi pentru, si 8 voturi abtineri, propunerea dl.Butariu nu a fost adoptata.
Se supune la vot phcl in forma initiala, se aproba cu 9 voturi pentru, 1 vot impotriva, dl.Butariu, 1
vot abtinere, doamna Siminic.
La Diverse, doamna Mingea intreaba care este stadiul cadastrului general, dl.administrator public
raspunde ca nu este finalizat.
Dl.Porojan propune ca doamna secretar sa faca o adresa la prefectura pentru aplicarea u
Leginr.231/2018 privind modificarea si completarea Legii nr.18/1991.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian-Leonida Capsali
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________
L.S. __________________________
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