ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI
Proces – verbal
Încheiat azi, 12.12.2019, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.210/2019.
Şedinţa este prezidată de doamna consilier local Rodica CONDEESCU, sunt
prezenţi 10 consilieri din totalul de 13, dl.Goșa, dl.Porojan, dl. Rișco, absenți.
Doamna
președinte dă citire dispoziției primarului nr.210/2019, propune
suplimentarea proiectului ordinii de zi cu P.H.C.L.nr.116 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai lucrării „LUCRĂRI DE ASANARE, SĂPĂTURĂ, EXECUTARE
RIGOLE TIP ȘANȚ DE PĂMÂNT, NIVELARE ȘI TRANSPORT PĂMÂNT PENTRU
CVARTALUL STR. CALEA SÂNANDREIULUI-ȘCOLII VECHI-CARPAȚI ” COMUNA
DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ, intră dl.Goșa in sală, se aprobă proiectul ordinii de zi
cu 11 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.115 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei.
Avizul comisiei ECOF, favorabil.
Domnul administrator public prezintă phcl invită pe dl.Ungureanu Cosmin, consilier
achiziții publice, care informează că dobânda este formată din ROBOR la 6 luni + 3.75
puncte procentuale marja băcii, comisionul de acordare este de 0,35% din valoarea
împrumutată, perioada este 120 luni.
Dl.Presea intreaba care este costul total al împrumutului, dl.Ungureanu răspunde
ca suma este 4.264.465 lei.
Dl.Capsali întreabă au fost făcute niște studii dacă nu vom mai avea firme mari
gen FM Logistic, Rus Savitar pe raza comunei.
Doamna Mingea întreabă dacă vom avea resurse financiare pentru investitia de
gaz în comună, dacă pentru aceste 4 proiecte în derulare vom lua credit.
Dl.Butariu solicită dl.administrator că ar fi fost util să fie detailat sumele necesare
pentru fiecare proiect in derulare.
Doamna Condeescu întreabă pe dl.administrator public dacă proiectul “Extindere
rețea de alimentare cu apa si canalizare menajeră în comuna Dudestii Noi, Judetul Timis”
este proiectul comun cu comuna Becicherecu Mic, dl.administrator public răspunde că
proiectul din phcl este extindere apă și canalizare din Solaris 4 și Alexia.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă, doamna
Condeescu, 1 vot abținere, domnul Capsali.
Se trece la PHCL nr.116 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai lucrării „LUCRĂRI DE ASANARE, SĂPĂTURĂ, EXECUTARE RIGOLE TIP ȘANȚ
DE PĂMÂNT, NIVELARE ȘI TRANSPORT PĂMÂNT PENTRU CVARTALUL STR.
CALEA SÂNANDREIULUI-ȘCOLII VECHI-CARPAȚI ” COMUNA DUDEȘTII NOI,
JUDEȚUL TIMIȘ
Avizul comisiei ECOF, URDES favorabil.
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Domnul viceprimar prezintă phcl și informează că s-a introdus pe ordinea de zi cu
urgență deoarece se va demara inițierea procedurii de achiziții publice pe SICAP.
Dl.Butariu intreaba pe dl.Axinte daca se stie ce suprafata se castiga cu baltile care
vor fi facute in zona, dl.Axinte a raspuns ca toata suprafata va fi folosita si a pus la
dispozitie o schita a cvartalului cu masuratorile gradinilor.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru.
La DIVERSE, doamna Condeescu întreabă care este situația reparațiilor capeților
de pod, dl.adminsitrator public informează că se vor remedia.
Dl.Popescu informează că pe Calea Timișoarei când au fost puse dalele, unele au
fost distruse, propune să fie înlocuite.
Dl.Preșea întreabă despre conducta nouă de pe Calea Timișoarei de ce nu a fost
acoperită cu nisip, dl.administrator răspunde că se acoperă cu pământ.
Doamna presedinte declara sedinta inchisa.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Rodica CONDEESCU
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________
L.S. __________________________
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