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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

 

Proces – verbal  
Încheiat azi,28.11.2018, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.167/2018. 

 
 Şedinţa este prezidată de doamna consilier  local  Rodica 
CONDEESCU, sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 consilieri. 
 
        Doamna  presedinte da citire dispozitiei primarului nr.167/2018, doamna 
secretar propune suplimentarea ordinii de zi cu phcl nr.107 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „Intervenții și reparații la conducta de 
canalizare menajeră pe străzile Nuferilor si Surduc, comuna Dudeștii Noi, județul 

Timiș”, trimis pe email in 25.11, se aproba ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 
 
Se supune la vot procesul verbal de la sedinta ordinara din 31.10.2018, 

doamna Condeescu  propune să fie consemnat corect când a luat cuvântul la 
Diverse. 

1. dacă  lucrările de racordare la apă  pe strada Decebal..... nu 
de asfaltare, cum s-a consemnat. 

2. propune să se închirieze sau să se găseasca orice varinată 
de amplasare containere pentru gunoiul de la cimitir, și nu 
achiziționare cum s-a consemnat. 

Se supune la vot  procesul verbal cu modificari, se aprobă cu 13 voturi 
pentru. 

 
 La Informari,  domnul primar informează că se continuă asfaltarea în 

comună atîta timp cât vremea este favorabilă. 
Domnul viceprimar informeaza că s-a făcut curat în cimitir, vom amplasa 

un container pentru coroanele depuse  în cimitir. 
Doamna Condeescu propune să se monteze camere video  dacă se vor  

amplasa containere să poată fi controlată zona dacă nu se respectă curățenia. 
         Doamna Cîrjă  întreabă pe domnul primar când se va continua pietruirea 
în zona Solaris 4, pe strada Bega, dl.primar răspunde că se va continua când   
va permite vremea. 
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       Doamna Condeescu propune ca la phcl suplimentat pe zi să fie inclusă și 
strada Mărășești, deoarece sunt solicitări ai cetățenilor de pe  strada 
respectivă.Dl.primar propune să discutăm acest aspect când va fi pe ordinea 
de zi. 
 Doamna director Școala Gimnazială ia cuvântul și prezintă  pe 
videoproiector raportul  pentru activitatea școlii în anul școlar 2017/2018. 
 Doamna Condeescu întreabă dacă pentru postul de secretar  este 
normă întreagă, pentru administratorul de la grădiniță se poate stabili o normă 
întreagă, doamna director răspunde că dintotdeauna postul a fost de ½ 
norma, și completată cu 1/2 normă de ingrijitor. Cu norma  întreagă nu  se 
poate încadra deoarce grădinița nu este cu personalitate, este arondată școlii 
gimnaziale. 
   Dl.Goșa întreabă dacă orele de sport se desfășoară, doamna director 
răspunde că se merge la arena sportivă și la orele de sport cu copii,  legat de 
încălzirea arenei sportive sunt probleme, dl.primar răspunde  să se discute cu 
administratorul  arenei  și se va rezolva.  
        Dl.Capsali iese din sală. 
         Dl.Butariu consideră că ar fi fost concludent dacă se menționau 
rezultatele copiilor la olimpiadele naționale și internaționale. 
         Doamna director răspunde că pe materialul trimis luna trecută sunt 
trecuți nominal acei copii care au avut  rezultare  
       Domnul Porojan întreabă  pe doamna director, 
1. care este  stadiul lucrărilor la  terenul sintetic, doamna director răspunde 

că se lucrează. 
2.  dacă se reface pavajul pe careu și pe trotuarul care duce la școala mică, 
Dl.primar răspunde că se vor face lucrări  de  reparație. 
       Intră în sală dl.Dupța și doamna Apetroaie, invitați ai primarului pentru a 
discuta delimitarea celor 2 proprietăți. Domnul primar prezintă situația juridică 
a imobilului, în c.f. sunt 3807 mp, doamna Apetroaie a cumpărat 2877 mp, 
restul urmând să îi dețină dl.Dupța, chiriaș al comunei. 
Domnul primar propune ca doamna secretar să meargă pe teren cu  
topograful,  să fie  depuse pentru ședința următoare  2 propuneri de dezlipire 
semnate de doamna Apetroaie și de domnul Dupța. 
   Se trece la PHCL nr.100 privind aprobarea Agendei culturale și de 
tineret pentru anul 2019. 
  Avizele comisiei Ecof, Edux, favorabil. 

Domnul  primar prezinta phcl, propune ca amendament verbal 
suplimentarea cu 40 mii lei la evenimentul nr.9, zilele comunei Dudeștii Noi, 
din 14-15 iunie. 
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Doamna Condeescu întreabă pe primar dacă se va organiza concursul 
de gătit cu standuri pe regiuni, dl.primar răspunde că se va organiza când se 
vor cunoaște toate detaliile. 

Dl.Porojan se retrage din ședință în semn de protest pentru sumele mari 
care sunt propuse și supuse aprobării consiliului local  la indicatorii tehnico 
economici ai unor lucrari care sunt începute și nefinalizate. 

Se supune la vot amendamentul verbal, se aprobă cu 11 voturi pentru, 
se supune la vot phcl în forma amendată, se aproba cu 11 voturi pentru. 

 
Se trece la PHCL nr.101 privind aprobarea alipirii si dezlipirii unor 

imobile ale comunei Dudestii Noi 
Avizele comisiei Agrum, Urdes, favorabil. 
Domnul primar prezinta phcl. 

 Doamna Condeescu propune sa fie trecut la fiecare articol, numele 
strazii pentru o identificare mai clara, dl.primar este de acord cu 
amendamentul verbal. 
        Se supune la vot amendamentul, se aproba cu 11 voturi pentru, se 
supune la vot phcl in forma amendata, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.102 privind aprobarea vanzarii conform 
prevederilor Legii nr.112/1995 a imobilului – locunta inscris in C.F. 
nr.403754 Dudestii Noi lui Petru DARASTEAN, Lenuta STANILA si 
Roxana-Elena STANILA. 

Avizul comisiei Ecof, Jurex, favorabil. 
Domnul primar  prezintă phcl, doamna secretar  informeaza ca datorita 

unei erori materiale din phcl, conform raportului de evaluare care a fost primit 
in data de 26.11.2018, pretul este de 19.440 lei. 

Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.103 privind aprobarea inchirierii prin licitatie 

publica a 25 mp din C.F. nr.402601 Dudestii Noi  in vederea amplasarii 
unui chiosc fast food.  

Avizul comisiei Ecof, Jurex, Urdes, favorabil. 
Domnul primar  prezintă phcl, doamna secretar  informeaza ca datorita 

unei erori materiale din phcl, conform raportului de evaluare care a fost primit 
in data de 26.11.2018, pretul este de 77 lei/ luna, iar la art.2 din hotarare, 
pretul este de 77 lei/luna nu pe mp/luna. 

Domnul Butariu propune ca pretul sa fie de 100 lei/luna, se supune la 
vot propunerea,  se voteaza cu 3 voturi pentru, dl.Butariu, doamna Mingea, 
domnul Gosa, 8 voturi abtinere. 
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Se supune la vot phcl in forma initiala, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 
vot abtinere, dl.Butariu. 

Se trece la PHCL nr.104 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai lucrarii Reparatie sistem supraveghere video, comuna 
Dudestii Noi. 

Avizul comisiei Ecof, Urdes, favorabil. 
Dl.Presea iese din sala. 
Domnul primar  prezintă phcl, aduce la cunostinta ca este vorba de 

stalpul pe care era montata camera supraveghere, distrus in urma 
accidentului din centrul comunei, in fata Bisericii catolice, am  primit  devizul 
de la firma care asigura mententanta, daca persoana vinovata sau firma de 
asigurare nu achita prejudiciul, vom fi nevoiti sa deschidem o actiune in 
instanta. 

Se supune la vot phcl, se aproba cu 10 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.105 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai lucrarii ReparatiI  interioare si igienizari la Primaria  
comunei Dudestii Noi. 

Avizul comisiei Ecof, Urdes, favorabil. 
Dl.primar prezinta phcl, doamna Condeescu intreaba cand vor fi 

executate lucrarile, dl.primar raspunde ca in cursul lunii decembrie. 
Se supune la vot phcl, se aproba cu 10 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.106 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai lucrarii Sistematizare si amenajare teren in  comuna 
Dudestii Noi. 

Avizul comisiei Ecof, Urdes, favorabil. 
Intra dl.Presea in sala. 
Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.107 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai lucrarii Intervenții și reparații la conducta de canalizare menajeră pe 

străzile Nuferilor si Surduc, comuna Dudeștii Noi, județul Timiș”, 
Avizul comisiei Ecof, Urdes, favorabil. 
Dl.primar prezinta phcl. 
Doamna Condeescu propune sa se introducă canalizarea și pe strada 

Mărășesti, și propune sa fie majorata suma cu 35.000 lei pentru 2 camine 
racord la canalizare. 

Domnul administrator public raspunde ca sunt facute 2 subtraversari pe 
strada Marasesti pe proiectul vechi de 2 ani . 

Dl.Rișco iese din sală. 
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Dl.primar propune introducerea străzii Mărășești pentru realizare cămine 
cu suma de 20.000 lei. 

 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. 

 
         La cereri,  

1. nr.8065/31.10.2018 a Burtea Ion, prin care  solicită alocarea gratuită a 
Arenei Sportive  în fiecare sâmbătă de la orele 11-13. 
Doamna Mingea propune  o sâmbată pe lună. 
Domnul primar propune să se prezente la ședința  ordinară din luna 

decembrie 2018 pentru a prezenta statutul și forma de organizare juridică a 
Clubului Sportiv Awana, se supune la vot, se aprobă propunerea cu 10 voturi 
pentru. 

2. Nr.33/21.11.2018 a lui Dobre Viorica prin care  solicită  înscrierea în 
contractul de închiriere a lui Ciprian-Florin-Constantin MAFTEI, ,  și 
radierea membrilor Alex-Dorian DOBRE, Cristina–Ana DOBRE,se 
propune aprobarea cererii, se aprobă cu 10 voturi  pentru. 

3. Nr.34/27.11.2018 a lui Berbunschi Viorica prin care solicită  înscrierea în 
contractul de închiriere ca membru a lui Andreea-Florica BERBUNSCHI, 
se aprobă cu 10 voturi pentru. 

4. Nr.8335/13.11.2018 a dl.Iuga Lozin Dorel prin care solicită revocarea 
răspunsului la cererea nr.7567/15.10.2018, dl.primar propune 
respingerea cererii deoarece solicitantul nu are calitatea de proprietar al 
unei construcții dobândite conform Legii nr.112/1995, așa cum prevede 
Hotărârea Consiliului Local nr.41/2012, se aprobă cu 10 voturi pentru. 
 
La Diverse, domnul Preșea întreabă dacă se mai fac branșamente la 
canalizare, dl.primar răspunde că sunt 2 variante, varianta 1 în ordinea 
cererii depuse sau varianta 2,  suportată de contribuabil, în  baza unui 
deviz. 

      Doamna Mingea intreaba dacă se vor realiza toaletele la cimitir, 
dl.primar răspunde că anul viitor vor fi și toaletele și gardul. 

Doamna Condeescu propune să fie amplasată o magazie în cimitir cu  
sapă, mătură, greblă pentru cetățenii comunei. 

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


