
ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 16

Din data de 26.02.2013 privind aderarea Comunei Giarmata Judetul Timis la

Asociatia Comunelor din

Romania respectiv Filiala Timis din structura acesteia

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

-adresa nr. 1064/15.02.2013 a Asociatiei Comunelor din Romania Filiala Timis privind stabilirea

cotizatiei Comunei Giarmata la Asociatia Comunelor din Romania si a responsabilului acesteia

pentru Comuna Giarmata ;

-proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Giarmata, inginer Bunescu Virgil;

-expunerea de motive:

-avizul favorabil al Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Administrarea Comunei,

din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul favorabil al Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice, Protectia Mediului

Inconjurator din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul favorabil al Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala din cadrul Consiliului Local al

Comunei Giarmata;



-avizul favorabil al Comisiei pentru Activitati Stiintifice, Invatamant, Cultura, Sanatate, Sport si

Agrement din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul favorabil al Comisiei Juridica si Disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36 , art 39 (1) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba aderarea Comunei Giarmata Judetul Timis, la Asociatia Comunelor din Romania ,

respectiv la Filiala Timis din structura acesteia, insusind prevederile, iar calitatea de membru va fi

prevazuta in Statutul Comunei Giarmata.

Art. 2 Se aproba participarea salariatilor din organigrama Primariei Comunei Giarmata la constituirea

Corpurilor Profesionale ale Asociatiei Comunelor din Romania si ale Filialei Timis .

Art. 3 Reprezentarea Comunei Giarmata in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania si la Filiala

Timis , se asigura de catre primarul Comunei Giarmata, sau de catre imputernicitul acestuia, numai

pe baza unui mandat de reprezentare emis prin dispozitie.

Art. 4 Obligatiile financiare si cheltuielile rezultate din aderarea/participarea la Asociatia Comunelor

si Filiala Timis ale acesteia se suporta din bugetul local al Comunei Giarmata, cu acordul Consiliului

Local .

Art. 5 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru.

Art. 6 Hotararea se comunica

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis.

-Primarului Comunei Giarmata.



-Biroului contabilitate.

-Asociatiei Comunelor din Romania.

-Asociatiei Comunelor din Romania Filiala Timis.

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Farkas Ioan Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 17

Din data de 26.02.2013 privind utilizarea excedentului din anii precedenti in anul

2013

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

-dispozitiile art. 70 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

-referatul doamnei sef birou contabilitate Musteti Marian inregistrat sub nr. 1067/15.02.2013

-proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Giarmata inginer Bunescu Virgil;

-expunerea de motive:

-avizul favorabil al Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Administraea Comunei din

cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36 , art 39 (1) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba utilizarea excedentului din anii precedenti in anul 2013 la sectiune de dezvoltare in

suma de 159920 lei pentru urmatoarele obiective:

-79980 lei pentru amenajare parcuri: Parcul Morilor, Parcul Central, Parcul 3 Gradini, Comuna

Giarmata.

-63787,20 lei pentru: reglementari instalatii electrice existente in raport cu viitoarele constructii, in

Comuna Giarmata.

-16151,85 lei pentru extindere retea apa „P.U.Z. Strand” Comuna Giarmata.

Art. 2 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru.

Art. 3 Hotararea se comunica

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis

-Primarului Comunei Giarmata

-Biroului contabilitate

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Farkas Ioan Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA 18

Din data de 26.02.2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes

local pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim

garantat pentru anul 2013

Consiliul Local al Comunei Giarmata, Judetul Timis, intrunit in sedinta ordinara:

Avand in vedere:

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Dejeu Traian;

-expunerea de motive;

– referatul compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Giarmata, inregistrat

cu nr. 618/24.01.2013;

-avizul favorabil al Comisiei pentru Muna si Protectie Sociala din cadrul Consiliului Local al Comunei

Giarmata cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte

de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013,

-in temeiul art. 36 (1), art. 36, alin. (2), lit.d) cu trimitere la alin (6), lit. a), din Legea nr. 215/20012

privind administratia publica locala, rep.

– dispozitiile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, modificata si completata de OUG

124/2011, pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de



beneficii de asistenta sociala;

-dispozitiile art.28, alin.(3) din HG 50/2011, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, modificata si completata de HG nr.

57/2012;

In temeiul prevederilor art.45, alin (1) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,

republicata,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea efectuarii orelor de

munca pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, aferente

anului 2013, intocmit de persoana numita prin dispozitia primarului comunei Giarmata, conform

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. (1).Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligatia de

a efectua actiunile si lucrarile de interes local, in functie de numarul de ore calculate proportional cu

cuantumul ajutorului social.

(2).Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza

persoana singura ori familia, cu tarif orar corespunzator, salariului de baza minim brut pe tara

garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

(3).Norma de munca este de 8 ore/zi.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza compartimentului de Asistenta

Sociala din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Giarmata si persoana numita prin

dispozitie



Art.4.Prezenta hotarare, insotita de anexa parte din integranta din aceasta, va fi afisata pentru

aducerea la cunostinta publica.

Art.5 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru .

Art.6 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului –Judetul Timis.

-Primarului Comunei Giarmata.

-Biroului de asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Giarmata

-Se posteaza pe site-ul primariei.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Farkas Ioan Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 19

Din data de 26.02.2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor sau

persoanelor singure aflate in situatii de necesitate

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

-dispozitiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile

ulterioare;

-dispozitiile Normelor de aplicare a Legii nr. 416/2001.

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Dejeu Traian;

-expunerea de motive:

-avizul favorabil al Comisiei pentru Munca si Asistenta Sociala din cadrul Consiliului Local al

Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36 , art 39 (1) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in

situatii de necesitate.

Art. 2 Se aproba ca Primarul Comunei Giarmata sa poata acorda prin dispozitie ajutoare de urgenta

in suma de 500 lei, in baza solicitarii scrise a unui membru de familie sau a persoanei singure,

precum si ancheta sociala efectuata de compartimentul de asistenta sociala din aparatul de

specialitate al primarului, in urmatoarele situatii: calamitati naturale, incendii, accidente, decese,

interventii medicale grave.

Art. 3Ajutorul se acorda unei singure persoane, care poate fi dupa caz, sotul supravetuitor, copilul,

parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul stabilit in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora

persoana care dovedeste ca a suportat cheltuilele de inmormantare.

Art. 4 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru.

Art. 5 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis.

-Primarului Comunei Giarmata.

-Biroului contabilitate.

-Biroului de asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Giarmata.

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Farkas Ioan Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 20

Din data de 26.02.2013 privind validarea unui numar de 6 dosare beneficiarilor

Legii nr. 15/2003 republicata

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

-referatul nr. 1266/25.02.2013 al domnului consilier local Dejeu Traian;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Dejeu Traian;

-expunerea de motive:

-dispozitiile Legii nr. 15/2003 rep;

-dispozitiile Normelor de aplicare a Legii nr. 15/2003 rep;

-avizul favorabil al Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala din cadrul Consiliului Local al

Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36 , art 39 (1) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba validarea unui numar de 6 dosare beneficiarilor Legii nr. 15/2003 republicata.

Art. 2 Anexa nr. 1 la prezenta hotarare face parte integranta din aceasta.

Art. 3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru, 1 consilier local nu participa la vot fiind

in conflict de interese..

Art. 4 Hotararea se comunica

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis

-Primarului Comunei Giarmata

-Biroului contabilitate

-Biroului de asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Giarmata.

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Farkas Ioan Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 21

Din data de 26.02.2013 privind sesizarea organelor de cercetare penala

competente care sa analizeze si sa verifice legalitatea inscrisului sub semnatura

privata intitulat „Precontract” incheiat intre Suciu Viorel si Maurer Ecaterina

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

-referatul nr. 1261/2502.2013 al domnului consilier juridic Ene Flavius Iulian ;

-dispozitiile Codului Penal privind infractiunile de fals;

-proiectul de hotarare initiat de de consilierul local Rosian Gavril ;

-expunerea de motive:

-avizul favorabil al Comisiei Juridice si Disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36 , art 39 (1) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba sesizarea organelor de cercetare penala competente, care sa analizeze si sa verifice

legalitatea inscrisului sub semnatura privata intitulat „Precontract” incheiat intre Suciu Viorel si

Maurer Ecaterina.

Art. 2 Se aproba constituirea ca parte civila a Consiliului Local al Comunei Giarmata in dosarul

constituit impotriva numitilor mentionati anterior.

Art. 3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru.

Art. 4 Hotararea se comunica

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis.

-Primarului Comunei Giarmata.

-Biroului contabilitate.

-Compartiment urbanism.

-Consilier juridic .

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Farkas Ioan Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 22

Din data de 26.02.2013 privind sesizarea organelor de cercetare penala

competente care sa analizeze si sa verifice legalitatea intabularii apartamentului

nr. 1 din imobilul cu nr. postal 268 A Giarmata, strada Batrana

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

-referatul nr. 1260/25.02.2013 al domnului consilier juridic Ene Flavius Iulian;

-dispozitiile Codului Penal privind infractiunile de fals;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Rosian Gavril ;

-expunerea de motive:

-avizul favorabil al Comisiei Juridice si Disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36 , art 39 (1) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba sesizarea organelor de cercetare penala competente, care sa analizeze si sa verifice

legalitatea intabularii apartamentului nr. 1 din imobilul cu nr. postal 268 A Giarmata, strada Batrana.

Art. 2 Se aproba constituirea ca parte civila a Consiliului Local al Comunei Giarmata in dosarul

constituit impotriva peroanei mentionata anterior.

Art. 3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru .

Art. 4 Hotararea se comunica

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis.

-Primarului Comunei Giarmata.

-Biroului contabilitate.

-Compartiment urbanism.

-Consilier juridic .

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Farkas Ioan Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 23

din data de 26.02.2013 privind documentatie de actualizare date si inscrierea

constructiilor amplasate in C.F. nr. 404731 Giarmata

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

-documentatia tehnica intocmita de P.F.A. Comlosan Stefan;

-referatul nr. 1193/R/26.02.2013 al domnului inginer Fologea Dan din cadrul compartimentului

urbanism;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Nituca Vasile;

-expunerea de motive:

-avizul favorabil al Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice si Protectia

Mediului Inconjurator din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36 , art 39 (1) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba radierea constructiei C.1.

Art. 2 Se aproba actualizarea suprafetei imobilului identificat in C.F. nr. 404731 Giarmata, nr. top

4442/184 de la suprafata de 6644 m.p. la suprafata de 6108 m.p.

Art. 3 Se aproba inscrierea constructiilor C2 si C3.

Art. 4 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru.

Art. 5 Hotararea se comunica

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis.

-Primarului Comunei Giarmata.

-Biroului contabilitate.

-Compartiment urbanism.

-Consilier juridic .

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Farkas Ioan Vasile Valeanu Ioan


