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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

 
MINUTA ȘEDINȚEI  ORDINARE DIN DATA DE 29.11.2019 

 
Președinte de ședință – Consilier local  Maria CÎRJĂ 

Din număr total de 13 consilieri locali  au fost prezenți 12 consilieri locali, domnul Capsali absent. 
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția primarului nr.197/2019.    

 
1. H.C.L. nr.102  privind aprobarea 

dezlipirii imobilelor înscrise în CF 
nr. 403726, 403160, 402004, 

402259, 402601, 403188, 403157, 
402001, 402832, 402009, 402005, 

403163, 403166,  Comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș  

      12 voturi PENTRU 
0 voturi împotrivă, 

         0  voturi abțineri,  

2. H.C.L.nr.103 privind validarea 
Dispoziției primarului nr.184/2019 

privind  rectificarea nr. 4 a 
bugetului local, al comunei 
Dudeștii Noi pe anul 2019 

11   voturi PENTRU 
0 voturi împotrivă, 

1  vot abținere, doamna 
Condeescu 

3. 
H.C.L. nr.104  privind aprobarea 
Agendei culturale și de tineret  

pentru anul 2020 

      9 voturi PENTRU 
             1 vot împotrivă, doamna  

Condeescu 
            1   vot abținere, domnul 

Porojan 
4. H.C.L.nr.105 privind aprobarea 

Regulamentului privind vânzarea 
prin licitație publică a unor bunuri 
imobile aflate în domeniul privat al 

Comunei Dudeștii Noi 

     12 voturi PENTRU 
            0 voturi împotrivă, 

         0  voturi abțineri 

5. H.C.L. nr.106  privind  
aprobarea solicitării prelungirii 

prelungirii Scrisorii de garantie nr. 
339/ 26.07.2017 de la FNGCIMM 

SA IFN in valoare de  
1.900.000,00 lei in vederea 

garantarii obligatiilor de plata a 
avansului de  1.900.000,00   lei din 

fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat - 
„ Extindere reţea de alimentare cu 

apă şi canalizare menajeră în 
comuna Dudeştii Noi, judeţul 

Timiş" 
 

        12 voturi PENTRU 
            0 voturi împotrivă, 

         0  voturi abțineri 
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6. H.C.L.nr.107 privind rectificarea nr. 
5 a bugetului local al comunei 

Dudeștii Noi 
pe anul 2019 

 

     12 voturi PENTRU 
          0 voturi împotrivă, 

        0  voturi abțineri 

7. H.C.L.nr.108 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  
 

 

   11 voturi PENTRU 
0 voturi împotrivă, 
1     vot abținere, 
doamna Condeescu 

Prezenta minuta este  întocmită conform art.11 din Legea nr.52/2003 privind  transparența 
decizională  în administrația publică. 

 
 

Secretar general al comunei Dudeștii Noi  
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 


