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R O MÂ N IA  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

 
Proces – verbal  

Încheiat azi, 30.01.2019, cu ocazia desfăşurării  
Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  

Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.32/2019. 
 

 Şedinţa este prezidată de domnul consilier  local Ion GOSA, sunt prezenţi 12 consilieri 
din totalul de 13 consilieri,  dl.Porojan, absenti, a anuntat ca intarzie. 
 
        Domnul presedinte da citire dispozitiei primarului nr.32/2019, se aproba ordinea de zi 
cu 12 voturi pentru. 
 Se supun la vot procesele verbale de la sedinta ordinara din 19.12.2018, sedinta 
extraordinara din 08.01.2019, se aproba fara modificari cu 12 voturi pentru. 

 La Informari, doamna secretar informeaza: 
1.au fost trimise pe mail odata cu materialul de sedinta rapoartele programelor 

ProCultura si ProEducatia  pe anul 2018, raportul trupei de dans Extrem Dudestii Noi, 
2. raportul compartimentului de asistenta sociala pe semestrul II al anului 2018, va fi 

trimis pe mail dupa sedinta ordinara de azi. 
3. conform art.50, art.51 din Legea administratiei publice locale, fiecare consilier local 

si fiecare comisie de specialitate va prezenta un raport anual de activitate.  
 Se trece la PHCL nr. 2 privind validarea Dispozitiei primarului nr.180/2018 privind 
rectificarea nr.7 a bugetului local al comunei Dudestii Noi pe anul 2018. 

Avizul comisiei ECOF, favorabil. 
Domnul administrator public  prezinta phcl. 

         Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru, 1 vot abtinere, doamna Condeescu. 
 

Se trece la PHCL nr.3 privind aprobarea executiei bugetare a bugetului local al 
comunei Dudestii Noi la 31 decembrie 2018 

Avizul comisiei ECOF, favorabil. 
Domnul administrator public prezinta phcl. 

 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru, 1 vot abtinere, doamna Condeescu. 
 
Se trece la PHCL 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  

Avizul comisiei EDUX, favorabil. 
Domnul viceprimar prezinta phcl. 
Doamna Condeescu intreaba care este numarul de persoane care beneficiaza de 

ajutor social, domnul viceprimar informeaza ca se va solicita un raspuns de la 
compartimentul de asistenta sociala. 
         Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru. 
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Se trece la PHCL nr.5 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Local nr.116/2015 privind elaborarea, folosirea si pastrarea sigiliului Consiliului Local 
al comunei Dudestii Noi. 

Avizul comisiei AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX, URDES, favorabil. 
Domnul administrator public  prezinta phcl. 

         Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
 Se trece la PHCL 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. 

Avizul comisiei ECOF, URDES, favorabil. 
Domnul administrator public  prezinta phcl si amendament verbal privind modificarea 

art.3. se deleaga administratorul public...in loc de primarul comunei.Se supune la vot 
amendamentul verbal al dl.administrator public, se aproba cu 12 voturi pentru. 

Doamna Condeescu intreaba daca pretul pentru persoane juridice este pe luna sau 
pe an, doamna Mingea raspunde ca are incheiat contract pentru firma sa si pretul  este stabilit 
pe tona, in functie de pubela solicitata mica sau mare. 

Dl.Butariu informeaza ca pretul este majorat, justificat fiind de cresterea economica, 
prezentat in memoriul tehnic al firmei Retim.  
         Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot impotriva, doamna Condeescu, 
1 vot abtinere, domnul Capsali. 
 
 

Se trece la PHCL nr.7 privind scoaterea la licitatie a 6 terenuri inscrise in 
domeniul privat al comunei Dudestii Noi. 

Avizul comisiei AGRUM, ECOF, JUREX, favorabil. 
Domnul administrator public  prezinta phcl si propune amendament verbal privind 

majorarea pretului de la 17 la 19 euro mp. 
         Se supune la vot amendamentul dl.adminsitrator public, se aproba cu   9 voturi pentru, 
2 voturi  impotriva, dl.Capsali, dl.Lupastean, 1 vot abtinere, doamna Condeescu. 

Doamna Condeescu intreaba unde este situat terenul de 1518 mp, doamna secretar 
informeaza ca la intersectia cu strada Dacia. 

Se supune la vot phcl in forma amendata, se aproba cu 12 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.8 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
lucrarii Foraj de alimentare cu apa si conducta de aductiune in comuna Dudestii Noi, 
judet Timis 

Avizul comisiei ECOF, favorabil. 
Domnul viceprimar prezinta phcl. 

         Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.9 privind aprobarea vanzarii terenului inscris in C.F. 
nr.400487 Dudestii Noi lui Vasile BAIT si sotiei Elena BAIT. 

Avizul comisiei ECOF, favorabil. 
Domnul viceprimar da cuvantul doamnei secretar care prezinta phcl. 
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         Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.10 privind aprobarea retelei scoalre a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat din comuna Dudestii Noi pentru anul scolar 2019-
2020 . 

Avizul comisiei EDUX, favorabil. 
Domnul viceprimar prezinta phcl. 

         Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
La Diverse, doamna Condeescu intreaba daca sunt cazuri de gripă la școală, doamna 
Gaspar informeaza ca doamna Siminic a fost la scoala si nu sunt persoane bolnave. 
 
         Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
           Ion GOSA                                                             Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
      L.S. __________________________ 


