
ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 53

Din data de 27.06.2013 Privind repartizarea imobilului teren intravilan, identificat

in C.F. nr. 407416, nr. top 407416 in suprafata de 406 m.p. conform dispozitiilor

Legii nr. 15/2003 republicata, domnului Silvasanu Anton Sorin.

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

Avand in vedere:

-referatul nr. 118/14.06.2013 intocmit de domnul consilier local Dejeu Traian ;

-proiectul de hotarare initiat de domnul consilier local Dejeu Traian;

-validarea dosarului de atribuire a terenului in baza Legii nr. 15/2003 republicata, in sedinta ordinara

din data de 29.01.2013;

-expunerea de motive:

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

Comunei Giarmata Judetul Timis;

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

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

Teritoriului 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 repartizarea imobilului teren intravilan, identificat in C.F. nr. 407416, nr. top 407416

in suprafata de 406 m.p. conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 republicata, pentru edificarea unei

locuinte proprietate personala, domnului Silvasanu Anton Sorin.

Art. 2 Imobilul teren intravilan, este proprietatea privata a Comunei Giarmata si administrarea

Consiliului Local Giarmata si este liber de sarcini..

Art. 3 Imobilul teren intravilan mentionat, se transmite gratuit domnului Silvasan Anton Sorin,

conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 republicata, pe toata durata existentei constructiei.

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

Art. 5 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Compartimentului urbanism,

-Biroului contabilitate,

-Compartimetului taxe si impozite,

-Domnului Silvasanu Anton Sorin,

-O.C.P.I. Timis,



-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Nituca Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 54

Din data de 27.06.2013 Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a

doamnei Dumitru Gica

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

Avand in vedere:

-demisia doamnei Dumitru Gica membru a Partidului Democrat Liberal Organizatia Giarmata,

inregistrata sub nr. 51/18.06.2013;

-adresa Biroului Permanent Judetean a Organizatiei Partidului Democrat Liberal Timis prin comisia

de validare inregistrata sub nr. 125/20.06.2013;

-propunerea cu canditatii pentru functia de consilier local la alegerile locale din data de 10 iunie 2012,

a Organizatiei Locale Giarmata a Partidului Democrat Liberal, inregistrata la Judecatoria Timisoara

sub nr. 285/30.04.2012 ;

-dispozitiile Legii nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru

aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ;

-in conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) lit. a), art. 9 alin. (3) si art. 12 din Legea nr. 393/2004

privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Giarmata,



aprobat prin Hotararea nr. 7/02.07.2013;

-proiectul de hotarare initiat de domnul consilier local Delvai Ion;

-expunerea de motive:

In temeiul art. 36 alin. (9), art 39 (1) art 45 alin (1), art. 49 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art. 1 Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis constata incetarea de drept a mandatului de

consilier local a doamnei Dumitru Gica.

Art.2 Consiliul Local al Comunei Giarmata constata incetarea calitatii de membru, a doamnei Dumitru

Gica din cadrul Comisiei Juridice si Disciplina .

Art.3 Consiliul Local al Comunei Giarmata constata incetarea calitatii de membru, a doamnei

consilier local Dumitru Gica din Comisia de Validare.

Art.4 Consiliul Local al Comunei Giarmata constata situatia aparuta si declara vacant postul de

consilier local al doamnei Dumitru Gica.

Art.5 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru.

Art.6 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Doamnei Dumitru Gica,



-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Nituca Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 55

Din data de 27.06.2013 Privind completarea Consiliului Local al Comunei Giarmata

Judetul Timis si validarea mandatului de consilier local a domnului Badea

Constantin

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

Avand in vedere:

-incetarea de drept a mandatului de consilier local prin demisia inregistrata sub nr. 51/18.06.2013, a

doamnei Dumitru Gica, aleasa pe listele Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din data de 10

iunie 2012, membru in comisia juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei

Giarmata;

-propunerea Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Timis prin comisia de validare

privind desemnarea pe postul devenit vacant a domnului Badea Constantin pentru functia de

consilier local nr. 125/20.06.2013;

-propunerea Organizatiei Locale Giarmata a Partidului Democrat Liberal, cu canditatii pentru funtia

de consiler local, la alegerile locale din data de 10 iunie 2012, inregistrata la Judecatoria Timisoara

sub nr. 285/30.04.2012;

-dispozitiile Legii nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru



aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

-dispozitiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile

ulterioare;

-prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Giarmata

aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 7/02.07.2012;

-procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Delvai Ion;

-expunerea de motive:

In temeiul art. 36 alin (9), art 39 (1) art 45 alin (1), art. 49 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local a domnului Badea Constantin si se completeaza

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis cu acesta.

Art.2 Durata mandatului de consilier local a domnului Badea Constantin este egala cu cea a

Consiliului Local al Comunei Giarmata Judetul Timis.

Art.3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru .

Art.4 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,



-Domnului Badea Constantin,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Nituca Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 56

Din data de 27.06.2013 Privind completarea comisiei de validare si a comisiei

juridice si disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata Judetul

Timis.

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

Avand in vedere:

-incetarea mandatului de consilier local prin demisia inregistrata sub nr. 51/18.06.2013 a doamnei

Dumitru Gica, aleasa pe listele Partidului Democrat Liberal , la alegerile locale din data de 10 iunie

2012 , membru in comisia Juridica si Disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-propunerea Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Timis prin comisia de validare , de

desemnare pe postul devenit vacant, a domnului Badea Constantin, pentru functia de consilier local

nr. 125/20.06.2013.

-propunerea Partidului Democrat Liberal Organizatia Locala Giarmata cu canditatii pentru functia de

consilier local, la alegerile din 10 iunie 2012, inregistrata sub nr. 285/30.04.2012 la Judecatoria

Timisoara;

-dispozitiile Legii nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru

aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ;



-Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Giarmata aprobat prin

Hotararea Consiliului Local nr. 7/02.07.2013;

-proiectul de hotarare initiat de domnul consilier local Delvai Ion;

-expunerea de motive:

-procesul-verbal al comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36 alin. (9), art 39 (1) art 45 alin (1), art. 49 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art.1 Se completeaza Comisia de specialitate, juridica si disciplina din cadrul Consiliul Local al

Comunei Giarmata Judetul Timis cu domnul consilier local Badea Constantin .

Art.2 Se completeaza Comisia de Validare din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarnata cu

domnul consilier local Feraru Florian.

Art.3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru.

Art.4 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Domnului Badea Constantin,



-Domnului Feraru Florian,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Nituca Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 57

Din data de 27.06.2013 Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta de

specialitate, expert tehnic judiciar, specialitatea topografie-cadastru, in dosar nr.

8812/30/2012, avand ca obiect stabilirea limitelor teritoriale dintre unitatile

administrativ-teritoriale Giarmata si Dumbravita Judetul Timis.

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

Avand in vedere:

-raportul nr. 372/27.06.2013 intocmit de domnul consilier juridic Ene Flavius Iulian, care propune in

calitate de consilier-parte, expert judiciar in specialitatea topografie-cadastru, care sa asiste in

dosarul cauzei nr. 8812/30/2012, limite U.A.T. cu Dumbravita, pe domnul Racovicean Mihai.

-proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Giarmata ing. Bunescu Virgil ;

-expunerea de motive:

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

cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata Judetul Timis;

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 incheierea unui contract de asistenta de specialitate, consilier-parte, expert tehnic

judiciar, specialitatea topografie-cadastru, in dosar nr. 8812/30/2012, avand ca obiect stabilirea

limitelor teritoriale dintre unitatile administrativ-teritoriale Giarmata si Dumbravita Judetul Timis, pe

domnul Racovicean Mihai.

Art. 2 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru, 1 abtineri.

Art. 3 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Compartimentului urbanism,

-Biroului contabilitate,

-Consilier juridic Ene Flavius Iulian,

-Domnului Racovicean Mihai,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Nituca Vasile Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 58

Din data de 27.06.2013 Privind modificarea Regulamentului de Organizare si

Functionare a Consililului Local al Comunei Giarmata Judetul Timis

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

Avand in vedere:

-Regulamentul de Organizare si Functionare a Consilului Local al Comunei Giarmata ;

-proiectul de hotarare initiat de consilierii locali Tiuch Lenuta si Nituca Vasile

-expunerea de motive:

-avizul favorabil al Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea 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 modificarea art. 48 din Regulamentului de Organizare si Functionare a Consililului

Local al Comunei Giarmata, textul nou avand urmatorul continut : „ Consilierul local primeste

indemnizatie pentru participarea la o sedinta ordinara pe luna in cuantum de 5% din indemnizatia

lunara a primarului.

Pentru participarea la sedintele comisiei de specialitate, consilierul local primeste indemnizatie de

5 % din indemnizatia primarului, pentru fiecare sedinta dar nu mai mult de 2 sedinte de comisie pe

luna.

Pontajul pentru plata indemnizatiei se intocmeste pe baza semnaturii din condica de prezenta la

sedintele ordinare, iar pentru comisiile de specialitate pe baza proceselor-verbale de sedinta.

Consilierul local are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si

cazare pentru activitatea prilejuita de exercitarea mandatului.”

Art. 2 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru si 1 abtinere.

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.

Nituca Vasile Valeanu Ioan


