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R O MÂ N IA  

JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 
Proces – verbal  

Încheiat azi, 31.10.2019, cu ocazia desfăşurării  
Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  

Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.175/2019. 
 

 Şedinţa este prezidată de domnul  consilier  local  Adrian-Leonida CAPSALI, sunt 
prezenţi  13 consilieri din totalul de 13. 
            Domnul președinte dă citire dispoziției primarului nr.175/2019,  doamna secretar 
informează că se retrage PHCL nr. 96 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 
comunei Dudeștii Noi nr. 41/2012 privind modificarea preţului minim pentru vânzarea 
terenurilor din intravilanul comunei Dudeştii Noi şi care fac parte din patrimoniul privat al 
comunei, cu modificările și completările ulterioare,  P.H.C.L. nr.99 privind   acordarea 
mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș  pentru 
delegarea serviciului public de  salubrizare, si P.H.C.L.nr.103 privind aprobarea dezlipirii 
imobilelor înscrise în CF nr. 403726, 403160, 402004, 402259, 402601, 403188, 403157, 
402001, 402832, 402009, 402005, 403163, 403166,  UAT Dudeștii Noi, Comuna Dudeștii 
Noi, județul Timiș,  se suplimentează cu P.H.C.L.nr.105 privind rectificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 88/2019 privind înscrierea imobilelor cu nr.cadastral  DE863/1, 
DE863/2, DE867/4 și  DE867/5,  comuna Dudeștii Noi si P.H.C.L.nr.106 privind 
rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/2019 privind aprobarea solicitării prelungirii 
Scrisorii de garanție nr. 266/30.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.790.000 
lei în vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de  1.790.000 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat - „Asfaltarea străzilor în comuna 
Dudeștii Noi”, se aprobă  ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 
  
          Se supune la vot  aprobarea proceselor verbale de la ședința ordinară din 
26.09.2019, doamna Condeescu solicită să fie precizat când s-a discutat cererea lui 
Borbely Andrei,  "a intrebat dacă  imobilul a făcut obiectul Legii nr.112/1995",   și de  la 
ședința extraordinară din 11.10.2019, se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
 La Informări, domnul primar informează că s-a câștigat proiectul Parcul familiei, 
urmează să fie semnat  contractul de finanțare. 
 

   Se trece la PHCL nr. 95 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului 
local al comunei Dudeştii Noi la 30  SEPTEMBRIE 2019 .  
  Avizul comisiei, ECOF, favorabil. 
           Domnul primar prezintă phcl. 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 10 voturi pentru. 
              

Se trece la PHCL nr. 97 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
84/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2017 privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Comunei Dudeştii Noi.   
  Avizul comisiei, Jurex, favorabil. 
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           Domnul primar prezintă phcl, doamna secretar  propune  completarea la funcția de 
consilier achiziții publice, clasa I, gradul superior. 

Doamna Condeescu întreabă dacă se fac modificări la organigramă aprobată cu o 
lună înainte, doamna secretar a răspuns că nu sunt modificări,doar  la postul  de 
consilier achiziții publice se adaugă clasa I, și gradul superior." 

 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru. 
              

Se trece la PHCL nr. 98  privind acordarea mandatului special Asociației 
„Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” pentru delegarea serviciului 
public de transport. 
  Avizul comisiei, Jurex, favorabil. 

Dl.primar prezintă phcl, și propune amendament verbal privind  reformularea art.1 
astfel: 

Se  acordă mandatul special pentru Asociația Societatea Metropolitană de 
Transport Timișoara, ca în numele și pe seama comunei Dudeștii Noi să exercite 
atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i) -k), art. 9 alin. 
(2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Se supune la vot amendamentul domnului primar, se aprobă cu 13 voturi pentru, 
si se aprobă phcl in forma amendată cu 13 voturi pentru. 

 
Se trece la PHCL nr. 100 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

lucrării „CREȘTEREA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PIETONALE PE RAZA COMUNEI 
DUDEȘTII NOI PRIN IMPLEMENTAREA CALMATOARELOR DE VITEZĂ”. 

  Avizul comisiei, ECOF, URDES favorabil. 
            Domnul primar da cuvantul domnului administrator public să prezinte phcl. 

 Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr. 101 privind   înscrierea  a 35 imobile   din extravilan în  

domeniul privat al comunei Dudeștii Noi  
  Avizul comisiei, AGRUM, URDES favorabil. 

            Domnul primar prezinta phcl și propune amendament verbal, eliminarea art.2 și  
reformularea art 1 astfel: 
           Art. 1. -  Se aprobă înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 
imobilelor din domeniul privat al comunei Dudeștii Noi, situate în extravilanul comunei 
Dudeștii Noi, , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Se supune la vot amendamentul domnului primar, se aprobă cu 13 voturi pentru, 
si se aprobă phcl in forma amendată cu 13 voturi pentru. 

 
 Se trece la PHCL nr. 102 privind aprobarea dezlipirii imobilului  înscris în CF 
nr. 403014 Dudeștii Noi.  
  Avizul comisiei, AGRUM, URDES, favorabil. 
           Domnul primar prezintă phcl. 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
             Se trece la PHCL nr. 103 privind aprobarea dezlipirii imobilului  înscris în CF 
nr. 403014 Dudeștii Noi.  
  Avizul comisiei, AGRUM, URDES, favorabil. 
           Domnul primar prezintă phcl. 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru 
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Se trece la PHCL nr. 104 privind aprobarea anulării accesoriilor la obligațiile 
fiscale restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Dudeștii Noi. 
  Avizul comisiei, ECOF, favorabil. 
           Domnul Capsali întreabă pe dl.Sitar, inspector administrare fiscală care este suma 
care s-ar recupera, dl.Sitar răspunde că debitul ar fi  aproxiamtiv 791.000 lei și accesorii 
353.000 lei.  
          Dl.Porojan propune să fie înștiințate persoanele  care ar putea beneficia de 
prezenta hotărâre. 
   Se supune la vot  phcl,  se aprobă cu 9  voturi pentru,  2 voturi  împotrivă,  dl.Goșa, 
dl.popescu,  2  voturi abțineri, dl.Capsali, dl.Butariu. 
 

Se trece la PHCL nr. 105 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
88/2019 privind înscrierea imobilelor cu nr.cadastral  DE863/1, DE863/2, DE867/4 și  
DE867/5,  comuna Dudeștii Noi . 
  Avizul comisiei, AGRUM, URDES, favorabil. 
           Domnul primar prezintă phcl. 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru 
 

Se trece la PHCL nr. 106 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
87/2019 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 
266/30.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.790.000 lei în vederea 
garantării obligațiilor de plata a avansului de  1.790.000 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat - „Asfaltarea străzilor în 
comuna Dudeștii Noi” 
  Avizul comisiei, ECOF, favorabil. 
           Domnul primar prezintă phcl. 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 13 voturi pentru 
 

La Cereri,  
- Doamna Ecaterina RÎPĂ, nr.7128/24.10.2019 solicită aprobarea 

începerii lucrărilor de reabilitare a podețului ce aparține imobilului în care locuiește, 
dl.viceprimar propune  ca cererea să  fie aprobată, urmând să fie scutită de taxe 
locale în cuantum de 2421,65 lei și nu de 3874, 45 lei așa cum era trecut inițial în 
raport 3874, 45 lei, deoarece nu se decontează nisipul, cimentul, și plasa, se 
propune aprobarea cererii, se supune la vot, se aprobă  cu 13 voturi pentru. 

- Mihai DUPȚA, nr. 7182/25.10.2019 solicită  înscrierea în contractul de 
închiriere a nepoatei Daciana-Mirabela BĂICOIANU, se propune aprobarea cererii, 
se supune la vot, se aprobă  cu 13 voturi pentru. 

- Ecaterina ANDREI, nr.6677/04.10.2019 se solicită prelungirea contractului de 
închiriere a imobilului situat pe str.Liliacului, nr.3, se propune  respingerea cererii 
deoarece sunt debite restante, se supune la vot propunerea de respingere, se 
aprobă cu 13 voturi pentru. 

- Ioan GHIȘE,  nr.7082/22.10.2019 se solicită aprobarea începerii lucrărilor de 
reabilitare a trotuarului ce aparține imobilului în care locuiește, se propune ca 
cererea să  fie aprobată, urmând să fiți scutit de taxele locale în cuantum de 
3153,50 lei, se supune la vot se aprobă cu 13 voturi pentru. 

- Venus PARALESCU, nr.6535/30.09.2019 se solicită  aprobarea începerii 
lucrărilor de reabilitare a trotuarului ce aparține imobilului în care locuiește,  se 
propune aprobarea cererii urmând să fiți scutit de taxe locale în cuantum de 
1517,25 lei,  se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Dl.Preșea iese din sală. 
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- Mihai-Cosmin TODORESCU, nr.6687/04.10.2019 se solicită  revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.78/29.08.2019. 
    Doamna secretar informează că în conformitate cu art. 6 din Legea nr.15/2003 
beneficiarul  terenului pentru construirea unei locuințe proprietate persoanlă este 
obligat să  înceapă construcția locuinței în termen de 1 an de la data atribuirii 
terenului și să o realizeze curespectarea prevederilor Legii nr.50/1991. Conform 
art.6 din contractul de concesiune și atribuire  gratuită, concesionarul  se obligă să 
finalizeze edificarea unei locuințe proprietate personală în termenul prevăzut în 
autorizația de construire emisă în acest sens. 
Dl.primar propune  ca dl.Todorescu să se  prezente personal cu documentele 

doveditoare la următoarea ședință ordinară din luna noiembrie 2019, se supune la vot 
propunerea, se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
La DIVERSE, doamna Condeescu întreabă care  este situația capeților de podețe 

neefectuate.domnul Oneț răspunde că sunt în lucru. 
 
 
Domnul presedinte declara sedinta inchisa. 

 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
    Adrian-Leonida CAPSALI                                      Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
      L.S. __________________________ 


