
ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 80

din data de 30.09.2013 Privind vanzarea constructiei C1 identificata in C.F. nr.

408126 Cerneteaz, nr. cadastral 408126-C1, insusirea raportului de evaluare si

aprobarea studiului de oportunitate si caietului de sarcini aferent realizarii

procedurii

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

Avand in vedere:

-cererea S.C. Gala Agri S.R.L. prin administrator Tomoioaga Gabriel Sandu, inregistrata sub nr.

1564/27.08.2013;

-contractul de concesiune nr. 841/15.02.2012, act administrativ operat la Oficiul de Cadastru si

Publicitate Imobiliara Timis, materializat in C.F. nr. 408126;

-studiul de oportunitate intocmit si avizat favorabil de comisiile urbanism, buget si juridica din cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata parte integranta din prezenta hotarare;

-caietul de sarcini intocmit si avizat favorabil de comisiile buget, urbanism din cadrul Consiliului

Local al Comunei Giarmata, parte integranta din prezenta hotarare;

-raportul de evaluare intocmit de expert autorizat S.C. Expertus S.R.L. parte integranta din prezenta

hotarare;



-referatul intocmit de inginer Fologea Dan parte integranta din prezenta hotarare;

-raportul nr. 2317/30.09.2013 intocmit de consilier juridic Ene Flavius Iulian, parte integranta din

prezenta hotarare;

-discutiile din sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Giarmata privind promovarea unui

propiect de hotarare in urma analizarii cererii S.C. Gala Agri S.R.L.

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

-expunerea de motive:

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei dib cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului 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 vanzarea constructiei C1 identificata in C.F nr. 408126, nr. cadastral 408126-C1.

Art. 2 Se insuseste raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat, S.C. Expertus S.R.L. parte

integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba studiul de oprtunitate privind vanzarea constructie identificata in C.F. nr. 408126 nr.

cadastral 408126-C1.

Art. 4 Se aproba caietul de sarcini privind vanzarea imobilului constructie identificata in C.F. nr

408126 nr. cadastral 408126-C1.



Art.5 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru.

Art.6 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-S.C. Gala Agri S.R.L.

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 81

din data de 30.09.2013 Privind atribuirea in concesiune a terenului in suprafata de

1000 m.p. inscris in C.F. nr. 403747 nr. cadastral 1229/1/b/23 Giarmata, numitului

Darvas Antal Lehel conform Protocolului nr. 4362/30.11.2006 completat cu actul

aditional nr. 1 aprobat in sedinta Consiliului Local din data de 19.01.2009 prin

Hotararea Consiliului Local Giarmata nr. 2/19.01.2009

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

Avand in vedere:

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Nituca Vasile;

-expunerea de motive:

-Protocolul nr. 4362/30.11.2006;

-act aditional nr. 1 la Protocolul nr. 4362/30.11.2006 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 2/

19.01.2009;

-cererea nr. 1591/28.08.2013 a numitului Darvas Antal Lehel;

-chitanta prin care s-a achitat de catre Darvas Antal Lehel debitul numitului Cionac Mirel;

-contract de concesiune nr. 2120/05.07.2006 ;

-actul de reziliere autentificat la B.N.P. Miculescu Daniela sub nr.1827/12.09.2013 ;



– incheierea O.C.P.I. Timis nr. 147904 si C.F. 403747 cadastral nr. Cc 1229/1/b/23;

-raportul domnului Ene Flavius Iulian din compartimentul juridic nr. 2320/30.09.2013, parte

integranta din prezenta hotarare.;

-Hotararea nr. 50/05.05.2013 a Consiliului Director a „Grupului de Concesionari Giarmata”.

-adresa nr. 1923/12.09.2013 a doamnelor Musteti Mariana-Lia si Paier Maria;

-chitanta Seria C1 Nr. 1851/10.09.2013 emisa de catre Primaruia Comunei Giarmata pe numele

Cionac Mirel;

-Cod civil privind subrogatia in drepturi si obligatii;

-avizul favorabil al Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica 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 atribuirea in concesiune a terenului in suprafata de 1000 m.p. inscris in C.F. nr.

403747 cadastral nr. Cc 1229/1/b/23 numitului Darvas Antal Lehel.

Art. 2 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru.

Art. 3 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,



-Compartiment taxe si impozite,

-Domnului Darvas Antal Lehel,

-Doamnei Floarea Mihaela,

-Domnului Cionac Mirel,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 82

din data de 30.09.2013 Privind aprobarea trecerii terenului intravilan identificat in

C.F. nr. 406194 nr. vechi 949 Cerneteaz nr. top 672-675/27 in suprafata de 1349

m.p. din proprietatea statului roman in proprietatea Comunei Giarmata si

administrarea Consiliului Local

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

Avand in vedere:

-cererea domnului Paulita Nicolae inregistrata sub nr. 1934/12.09.2013 cu anexele constand in C.F.

-uri;

-decizia nr. 52/01 august 1991 emisa de Primaria Comunei Giarmata;

-documentatia tehnica de inscriere a constructiei pe imobilul cu nr. top. 672-675/27 incris in C.F. nr.

406194, nr. Pr. 329/2013, intocmita de S.C. Multilines S.R.L. parte integranta din prezenta hotarare.

-referatul intocmit de inginer Fologea Dan, parte integranta din prezenta hotarare;

-raportul nr. 2321/30.09.2013 intocmit de consilierul juridic Ene Flavius Iulian, parte integranta din

prezenta hotarare;

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

-expunerea de motive:



-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei din cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului 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 trecerea terenului intravilan identificat in C.F. nr. 406194 nr. vechi 949 Cerneteaz, nt.

Top 672-675 in suprafata de 1349 m.p. din proprietatea statului roman in proprietatea Comunei

Giarmata si administrarea Consiliului Local.

Art.2 Se rectifica suprafata de 1349 m.p. la 1123 m.p. conform documentatiei tehnice de inscriere a

imobilului mentionat, intocmita de S.C. Multilines S.R.L. parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru 1 abtinere.

Art.4 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 83

data de 30.09.2013 Privind rectificare bugetara pe trimestrul III 2013

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

Avand in vedere:

-dispozitiile Legii nr. 165/2013;

-prevederile Hotararii Guvernului nr. 401/2013;

-procesele verbale ale comisiei locale constituita in baza Legii nr. 165/2013 si H.G. nr. 401/2013;

-discutiile avute la Institutia Prefectului-Judetul Timis in data de 25.09.2013 cu Presedintele,

Vicepresedintele si specialisti din cadrul Autoritatii de Nationale de Restituire a Proprietatiilor

-informarea secretarului U.A.T. cu privire la punerea in aplicare a actelor normative mentionate

anterior;

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

-expunerea de motive:

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei dib cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului 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 rectificare bugetara pe timestru III 2013 astfel:

VENITURI TOTAL TRIM.III

11,02,02 Sume defalcate din TVA ptr finantarea chelt descentralizate la niv Comunelor -100000

-100000

CHELTUIELI TOTAL TRIM.III

TOTAL CHELTUIELI -100000 -100000

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -100000 -100000

CAP.65 Invatamant -100000 -100000

Cheltuieli de personal -100000 -100000

CAP.67 Cultura, recreere, religie 57000 57000

Bunuri si servicii 57000 57000

SPORT (ASOCIATIA MILENIUM) 27000 27000

SPORT ( ASOCIATIA LEU) 5000 5000

Baze sportive ,parcuri zone verzi 25000 25000

CAP.70 Locuinte serv si dezv publica 43000 43000

Bunuri si sevicii 43000 43000

Bunuri si sevicii 43000 43000



CAP.74 Locuinte serv si dezv publica -40000 -40000

Bunuri si sevicii -40000 -40000

CAP.84 Transporturi -60000 -60000

Bunuri si servicii -60000 -60000

Art. 2 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru si 1 abtinere.

Art.3 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR.84

din data de 30.09.2013 Privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere

pentru spatiul comercial amplasat pe domeniul privat al Comunei Giarmata, teren

intravilan identificat in C.F. nr. 405265

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

Avand in vedere:

-cererea domnului administrator al S.C. Elisabetin S.R.L. inregistrata sub nr. 1324/13.08.2013;

-discutiile purtate in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Giarmata din data de

29.08.2013, pentru solutionarea cererii mentionate;

-referatul si schita topografica intocmita de domnul Fologea Dan din cadrul compartimentului

urbanism, parti integrante din prezenta hotarare;

-raportul consilierului juridic Ene Flavius Iulian nr. 2319/30.09.2013 parte integranta din prezenta

hotarare;

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

-expunerea de motive:

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei din cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;



-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului 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 incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul comercial amplasat pe domeniul

privat al Comunei Giarmata, teren intravilan identificat in C.F. nr. 405265, respectiv curtea Scolii

Gimnaziale clasele I-VIII Giarmata.

Art.2 Durata contractului de inchiriere este de 5 ani, iar cuantumul chiriei este cel stabilit in

contractul de inchiriere anterior, urmand sa fie modificat prin Hotararea Consiliului Local privind

taxele si impozitele locale pentru anul bugetar 2014.

Plata chiriei se va efectua pe perioada de functionare, respectiv structura anului scolar.

Art.3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru si 1 abtinere.

Art.4 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-Compartiment achizitii publice,



-Compartiment taxe si impozite,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 85

din data de 30.09.2013 Privind aprobarea luarii unor masuri pentru combaterea

ambroziei

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

Avand in vedere:

-adresa nr. 11371/10.092013 a Consiliului Judetean Timis;

-referatul responsabilului cu mediu din cadrul Primariei Comunei Giarmata Judetul Timis;

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

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei dib 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/nu se aproba ca toate persoanele fizice si juridice proprietari sau detinatori cu orice

titlu de teren intravian si extravilan pe raza Comunei Giarmata, sa fie obligate sa-si curete terenurile



de planta daunatoare ambrozie.

Art. 2 Nerespectarea dispozitiilor prevazute la articolul 1, se pedepseste cu amenda in cuantum de

1000 lei si efectuarea lucrarilor de distrugere a plantei in maxim 5 zile de la emiterea actului

constatator.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza inspectorul de mediu si

compartimentul politie locala.

Art. 4 Anexa 1 reprezentand fotografia plantei daunatoare-ambrozie, face parte integranta din

hotarare .

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,

-Compartiment urbanism,

-Responsabil mediu,

-Compartiment politie locala,

-Se afiseaza la avizerele din Comuna Giarmata,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 86

din data de 30.09.2013 Privind desemnarea a 3 reprezentanti din cadrul Consiliului

Local al Comunei Giarmata in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale

clasele I-VIII Giarmata

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

Avand in vedere:

-adresa nr. 1344/25.09.2013 a Inspectoratului Scolar Judetean Timis;

-dispozitiile art. 96 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Tiuch Lenuta;

-expunerea de motive:

-avizul 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 desemnarea a urmatorilor reprezentanti din cadrul Consiliului Local al Comunei

Giarmata in Consiliul de Administratiei al Scolii Gimnaziale clasele I-VIII Giarmata:

-1. Delvai Ion,

-2. Mierlusca Virginia Ioanela,

-3. Leuca Adrian Razvan.

Art.2 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru si 3 abtineri.

Art.3 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Inspectoratului Scolar Judetean Timis,

-Scolii Gimnaziale clasele I-VIII Giarmata,

-Celor in cauza,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 87

din data de 10.10.2013 privind aprobarea accesarii de fonduri conform Ghidului

operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de

sedii pentru asezaminte culturale din mediul rural si mic urban, in localitatile unde

nu exista asemenea institutii din cadrul „Programului prioritar national pentru

construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista

asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si

finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public sau

privat din mediul rural sau mic urban” pentru Caminul Cutural al Comunei

Giarmata Judetul Timis

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

Avand in vedere:

-adresa nr. 12016/02.10.2013 a Consiliului Judetean Timis;

-referatul nr. 2525/09.10.2013 domnului Fologea Dan din cadrul compartimentului urbanism al

Primariei Comunei Giarmata ;

-prevederile art. 21 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea,

organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;



-dispozitiile Legii nr. 143/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si

functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului cu modificarile si completarile ulterioare;

-dispozitiile art. 11 alin (4) din Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea

Ministerului Culturii si Patrimoniului National cu modificarie si completarile ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 2.207 din 29 martie 2011 emis de Ministerul Culturii si Patrimoniului

National;

-prevederile Ordinului nr. 1.152 din 11 martie 2011 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si

Turismului;

-prevederile din Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea

infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului

mational prevazut in Ordinul nr. 2.207 din 29 martie 2011;

-proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Giarmata Judetul Timis Bunescu Virgil;

-expunerea de motive:

-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din

cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei din cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei pentru Activitati Stiintifice, Invatamant, Cultura, Sanatate, Sport si Agrement din

cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata Judetul Timis;

In temeiul art. 36 (6) pct. 4, art 39 (2) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala – republicata si actualizata,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba accesarea fondurilor conform Ghidului operational pentru realizarea obiectivului

proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale din mediul rural si mic urban,

in localitatile unde nu exista asemenea institutii din cadrul „Programului prioritar national pentru

construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii,

precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a

asezamintelor culturale de drept public sau privat din mediul rural sau mic urban” pentru Caminul

Cultural al Comunei Giarmata Judetul Timis.

Art. 2 Se aproba necesitatea si oportunitatea reabilitarii, modernizarii culturale si dotarii

asezamantului cultural din Comuna Giarmata Judetul Timis.

Art. 3 Se aproba faptul ca investitia face parte din strategia de dezvoltare locala aprobata de catre

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis.

Art. 4 Se aproba planul de activitate al Caminului Cultural al Comunei Giarmata, pe urmatorii 3 ani de

la finalizarea investitiei realizate prin programul mentionat.

Art. 5 Se aproba pastrarea destinatiei cladirii, timp de 15 ani.

Art. 6 Se aproba finantarea din surse proprii de 15 % din valoarea totala a proiectului.

Art. 7 Se aproba suportarea cheltuielilor de mentenanta si gestionare a investitiei , pe o perioada de

cel putin 5 ani de la data de la care investitia a fost data in exploatare.

Art. 8 Orice dispozitii contrare prezentei hotarari sunt nule de drept.

Art. 9 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru si 1 abtineri.

Art. 10 Hotararea se comunica



-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Secretariatului Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor din cadrul

Companiei Nationale de Investitii S.A.,

-Consiliului Judetean Timis,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Borzas Danut Valeanu Ioan


