
ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 88

din data de 29.10.2013 Privind aprobare Plan Urbanistic Zonal „ Dezvoltare Zona

Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice, Zona Sport,

Agrement si Recreere, Zona Servicii, Productie si Depozitare cu Caracter

Nepoluant” in suprafata de 834.448 m.p. situat in Comuna Giarmata Judetul Timis,

beneficiar S.C. Artemis Real Estate S.R.L.

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

Avand in vedere:

-proiectul nr. 58/2012, intocmit de catre S.C. POLIFORM S.R.L. cu anexele cuprinzand avizele

necesare aprobarii P.U.Z.-ului, parte integranta din prezenta hotarare;

-referatul nr. 2705/22.10.2013 intocmit de catre domnul Dan Fologea din cadrul compartimentului

urbanism al Primariei Comunei Giarmata, parte intrgranta din prezenta hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Nituca Vasile ;

-expunerea de motive:

-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 Plan Urbanistic Zonal „ Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare,

Dotari si Servicii Publice, Zona Sport, Agrement si Recreere, Zona Servicii, Productie si Depozitare

cu Caracter Nepoluant” in suprafata de 834.448 m.p. situat in Comuna Giarmata Judetul Timis,

beneficiar S.C. ARTEMIS S.R.L. si intocmit de catre S.C. POLIFORM S.R.L. prin proiectul mentionat,

parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prin prezenta hotarare P.U.Z.-ul mentionat se introduce in intravilanul extins al Comunei

Giarmata Judetul Timis.

Art. 3 Caile de acces din P.U.Z.-ul descris la art. 1 din prezenta hotarare , vor fi amenajate si predate

in proprietatea Comunei Giarmata si administrarea Consiliului Local, sub sanctiunea neeliberarii

autorizatiei de construire.

Art.4 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru, 1 abtinere.

Art.5 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,



-S.C. ARTEMIS S.R.L.

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 89

din data de 29.10.2013 Privind trecerea imobilului-teren, in suprafata de 1000 m.p.

identificat in C.F. nr. 400548, top. 680/f, cadastral C1 Cerneteaz nr. 11/5, casa

P+M, 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:

-referatul nr. 2885/29.10.2013 intocmit de inginer Fologea Dan parte integranta din prezenta

hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilier local Nituca Vasile;

-expunerea de motive:

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

Protectia Mediului Inconjurator din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-aviz Comisia 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 trecerea imobilului-teren, in suprafata de 1000 m.p. identificat in C.F. nr. 400548,

top 680/f, cadastral C1 Cerneteaz nr. 11/5, casa P+M, Cerneteaz nr. 11/5, din proprietatea Statului

Roman in proprietaea Comunei Giarmata si administrarea Consiliului Local.

Art.2 Se reziliaza unilateral contractul de concesiune nr. 2235/12.07.2006, incheiat in favorea

numitului Vrajitoriu Dumitru Cristian.

Art. 3 Se aproba incheierea unui nou contract de concesiune, prin atribuire directa proprietarilor

constructiei dobandite in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 1241/26.10.2012.

Art. 4 Redeventa se transmite noului contract de concesiune conform legislatiei in vigoare.

Art. 5 Prezenta hotarare este act autentic unilateral conform art. 269 alin 1 si 2 din Codul de

Procedura Civila.

Art. 6 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru.

Art.7 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.

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 90

din data de 29.10.2013 Privind trecerea din proprietatea Statului Roman in

proprietatea Comunei Giarmata si administrarea Consiliului Local, a terenului

identificat in C.F. nr. 401268 nr. cadastral 401268-C1, topografic 672-675/18/2

Cerneteaz in suprafata de 740 m.p.

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

Avand in vedere:

-referatul nr. 2886/28.10.2013 intocmit de inginer Fologea Dan parte integranta din prezenta

hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilier local Nituca Vasile ;

-expunerea de motive:

-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 din proprietatea statului Roman in proprietatea Comunei Giarmata si

administraea Consiliului Local a terenului identificat in CF nr. 401268 nr. cadastral 401268-C1,

topgrafic 672-678/18/2 Cerneteaz in suprafata de 740 m.p.

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,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 91

din data de 29.10.2013 Privind aprobarea documentatiei de apartamentare a

constructiei C1 aflata pe imobilul cu nr. cadastral/ topografic 23/a inscris in C.F.

nr. 401089 Giarmata

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

Avand in vedere:

-documentatia de apartamentare a constructiei C1 aflata pe imobilul cu nr. Top. 23/a inscris in C.F.

nr. 401089 intocmit de P.F.A. Vreme Alexandru, proiect nr. 33/2013 parte integranta din prezenta

hotarare;

-referatul nr. 2892/29.10.2013 intocmit de inginer Fologea Dan parte integranta din prezenta

hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilier local Nituca Vasile;

-expunerea de motive:

-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 documentatia de apartamentare a constructiei C1 aflata pe imobilul cu nr.

cadastral/topografic 23/a inscris in CF nr. 401089 Giarmata, intocmita de P.F.A. Vreme Alexandru,

proiect nr. 33/2013 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru, 5 abtineri.

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.

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 96

din data de 29.10.2013 Privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului

inscris in C.F. nr. 407761 Giarmata cadastral 407761 in suprafata de 10812 m.p.

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

Avand in vedere:

-documentatia tehnica de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407761 inscris in C.F. 407761

Giarmata , intocmita de P.F.A. Vreme Alexandru, parte integranta din prezenta hotarare parte

integranta din prezenta hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilierii locali Nituca Vasile ;

-expunerea de motive;

-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 documentatia de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407761 inscris in CF nr 407761,

conform documentatiei tehnice intocmita de P.F.A. Vreme Alexandru, parte integranta din prezenta

hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare de consiliu local este act autentic unilateral, conform art. 269 alin. (1) si (2)

din Codul de Procedura Civila.

Art.3 Cheltuielile efectuate de catre Primaria Comunei Giarmata pentru realizarea documentatiei

tehnice de dezlipire a imobilului, vor fi recuperate prin procedura de valorificarea a loturilor de teren

prin licitatie publica.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza, biroul contabilitate, domnul

inginer Dan Fologea si consilier juridic Ene Flavius Iulian.

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,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar UAT

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMÂNIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTĂRÂRE NR. 97

din data de 29.10.2013 privind asocierea comunei Giarmata, prin Consiliul Local al

Comunei Giarmata, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi

aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Apă–Canal Timiş

Consiliul Local Giarmata întrunit în şedinţă ordinara

Având în vedere:

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-Rapoartele de specialitate ale Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări

Publice şi Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Comunei Giarmata;

-Prevederile Legii nr. 215/2001privind administraţi publica locala, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a

serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă

şi de canalizare;

-Avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului si

Protectia Mediului Inconjurator din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata

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



Consiliului Local al Comunei Giarmata;

În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), art. 39 (1), art. 45 al. 3 si art 115 (1) lit b) din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se aprobă asocierea Comunei Giarmata, prin Consiliul Local Giarmata, Judeţul Timiş în

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, persoană juridică de drept privat,

înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată, înscrisă în registrul

asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Timisoara cu Nr. 65/24 06 2008

Art. 2 – Se aprobă în totalitate prevederile din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Apă-Canal în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei

de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş are sediul în România, Municipiul

Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989 Nr. 17, cam.332-333. Se aprobă participarea Consiliului Local

Giarmata la patrimoniul Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 1000 lei.

Art. 4 – Se aprobă desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local Giarmata, în Adunarea Generală

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş D-l Virgil Bunescu, primar al comunei

Giarmata.

Art. 5 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 12 voturi pentru , 1 abtineri.



Art. 6 –Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu primarului si comisiile de

specialitate ale Consiliului Local Giarmata vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică:

– Institutiei Prefectului Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Compartiment urbanism,

-Birou contabilitate,

-Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa –Canal Timis,

-Se posteaza pe site-ul Primariei.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTĂRÂRE N R. 98

din data 29.10.2013 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Comunei Giarmata anumite

atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile

comunitare de utilităţi publice

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

În vederea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în

numele şi pe seama /Comunei Giarmata atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art.8 alin..2,

lit.a, h, i, j, art.9 alin.1, lit.b,art.9 alin.2, lit.a, d, g şi art.9 alin.3 din Legea nr..51/2006 actualizată,

privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Având în vedere dispoziţiile prevăzute în :

-Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată;

-Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi

completările ulterioare;

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

-În temeiul art. 10 alin.5 Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu



modificările completările ulterioare;

-Avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului si

Protectia Mediului Inconjurator din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-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, republicta si actualizata,

Hotărăşte :

Art.1. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele

şi pe seama Comunei Giarmata următoarele atribuţii, drepturi şi obligaţii :

a. elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi de

canalizare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice

existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, cu consultarea operatorului;

b. elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a caietului

de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciului şi a altor acte normative locale

referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza regulamentului-cadru, a

caietului de sarcini-cadru şi a contractului-cadru de furnizare/prestare ori a altor

reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;



c. stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, după caz, cu

respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare

competente;

d. aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu

apă şi de canalizare, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare

competente;

e. să asigure gestionarea şi administrarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe criterii

de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea

indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii serviciului ;

f. să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciului de

alimentare cu apă şi de canalizare, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

g. să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice

organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

h. să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciului de

alimentare cu apă şi canalizare propuse de operator, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile

de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;



i. să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor

propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol, să solicite avizul

autorităţilor de reglementare competente;

j. să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de

canalizare şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestuia, dacă constată şi

dovedesc nerespectarea repetată de către operator a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorul nu

adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un

interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi ;

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

Art..3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul Comunei Giarmata

Judetul Timis.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

-Institutiei Prefectului Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Compartimentului urbanism din cadrul Primariei Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate din cadrul Primariei Comunei Giarmta,

-Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 99

Din data de 29.10.2013 Privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului

inscris in C.F. nr. 407748 Giarmata cadastral 407748 in suprafata de 4145 m.p.

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

Avand in vedere:

-documentatia tehnica de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407748 inscris in C.F. 407748

Giarmata , intocmita de P.F.A. Vreme Alexandru, parte integranta din prezenta hotarare parte

integranta din prezenta hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilierii locali Nituca Vasile ;

-expunerea de motive;

-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 documentatia de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407748 inscris in CF nr

407748 in suprafata de 4145 m.p. conform documentatiei tehnice intocmita de P.F.A. Vreme

Alexandru, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare de consiliu local este act autentic unilateral, conform art. 269 alin. (1) si (2)

din Codul de Procedura Civila.

Art.3 Cheltuielile efectuate de catre Primaria Comunei Giarmata pentru realizarea documentatiei

tehnice de dezlipire a imobilului, vor fi recuperate prin procedura de valorificarea a loturilor de teren

prin licitatie publica.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza, biroul contabilitate, domnul

inginer Dan Fologea si consilier juridic Ene Flavius Iulian.

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,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar UAT

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 100

din data de 29.10.2013 Privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului

inscris in C.F. nr. 407751 Giarmata cadastral 407751 in suprafata de 2857 m.p.

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

Avand in vedere:

-documentatia tehnica de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407751 inscris in C.F. 407751

Giarmata , intocmita de P.F.A. Vreme Alexandru, parte integranta din prezenta hotarare parte

integranta din prezenta hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilierii locali Nituca Vasile ;

-expunerea de motive;

-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 documentatia de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407751 inscris in CF nr .

407751, conform documentatiei tehnice intocmita de P.F.A. Vreme Alexandru, parte integranta din

prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare de consiliu local este act autentic unilateral, conform art. 269 alin. (1) si (2)

din Codul de Procedura Civila.

Art.3 Cheltuielile efectuate de catre Primaria Comunei Giarmata pentru realizarea documentatiei

tehnice de dezlipire a imobilului, vor fi recuperate prin procedura de valorificarea a loturilor de teren

prin licitatie publica.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza, biroul contabilitate, domnul

inginer Dan Fologea si consilier juridic Ene Flavius Iulian.

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,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar UAT

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 101

din data de 29.10.2013 Privind rectificare bugetara pe trimestrul IV 2013

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

Avand in vedere:

-referatul nr. 2874/29.10.2013 intocmit de doamna sef birou contabilitate Musteti Mariana – Lia;

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

-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 rectificare bugetara pe trimestrul III astfel:

VENITURI TOTAL TRIM.IV

TOTAL 269000 269000



04,02,01 Cote defalcate din imp pe venit 236000 236000

16,02,02,01 Imp pe mij de transport pers fizice 3000 3000

42 02 57 Finantarea subprogramului “Modernizarea satului romanesc” 30000 30000

CHELTUIELI TOTAL TRIM.IV

TOTAL CHELTUIELI 269000 269000

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 239000 239000

CAP.51 Autoritati publice 30000 30000

Cheltuieli de personal 30000 30000

Bunuri si servicii

CAP.66 SANATATE 1500 1500

BUNURI SI SERVICII 1500 1500

CAP.67 Cultura, recreere, religie 49700 49700

Bunuri si servicii 25000 25000

Bunuri si servicii (Cantonament pregatire competitie nationala ” GO”) 6000 6000

Bunuri si servicii (campionatul automobilism si Karting Timis 2013) 3700 3700

Sustinere financiara Biserica Catolica Giarmata) 15000 15000

CAP.68 Asistenta sociala -30000 -30000

Cheltuieli de personal -30000 -30000

Bunuri si servici

CAP.70 Locuinte serv si dezv publica 30000 30000

Bunuri si sevicii 30000 30000



CAP.84 Transporturi 157800 157800

Bunuri si servicii 157800 157800

CHELTUIELI TOTAL TRIM.IV

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 30000 30000

CAP.51 Autoritati publice 3500 3500

Achizitie Imprimanta 3500 3500

CAP.65 Invatamant 53500 53500

65.02.71 Active nefinanciare 53500 53500

LUCR. DE CONSERVARE SC.GIARMATA -30000 -30000

MODERN. TEREN SPORT SC GIARMATA 83500 83500

CAP.70 Locuinte serv si dezv.publ -57000 -57000

70.02.71 Active nefinanciare -57000 -57000

Constructie locuinte sociale -60000 -60000

Studiu Geotehnic (Parc Fotovoltaic Giarmata) 3000 3000

CAP.84 Transporturi 30000 30000

84.02.71 Proiect integrat alimentare cu apa, canalizare si modernizare strada si trotuare, strada Viilor

localitatea Giarmata-Executie. 10000 10000

Proiect integrat alimentare cu apa, canalizare si modernizare strada si trotuare, strada Batrana,

localitatea Giarmata-Executie. 10000 10000

Proiect intregrat alimentare cu apa, canalizare si trotuare, strada Noua, localitatea

Giarmata-Executie. 10000 10000



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,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 102

din data de 29.10.2013 Privind acordarea unui mandat special Imputernicitului

Consiliului Local al Comunei Giarmata viceprimar Carabulia Ionel, in Adunarea

Generala ordinara a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Apa-Canal Timis

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

Avand in vedere:

-expunerea de motive la proiectul de hotarare;

-rapoartele de specialitate ale compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice

si compartimentului juridic din cadrul Primariei Comunei Giarmata;

-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;

-prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

-prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;



-prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal, art. 2 (1);

In temeiul art. 11, art. 36 alin 2 lit. c) si alin. 7 lit c) art 39 (1) art 45 alin. 3 si art 115 (1) b din Legea

nr.215/2001 privind administratia publica locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se mandateaza domnul Carabulia Ionel viceprimar al Comunei Giarmata, cetatean roman,

nascut la data de 16.03.1969 , domiciliat in Comuna Giarmata nr. 504 Judetul Timis, posesor C.I.

seria TM nr. 646016 eliberata la data de 29.01.2008 de Politia Municipiului Timisoara, ca in Adunarea

Generala ordinara din data de 01.11.2013, sa aprobe intrarea in Asociatie a urmatoarelor comune:

Remetea Mare, Becicherecu Mic, Belint, Giarmata, Jebel, Lenauhein, Teremia Mare, Gavojdia, Otelec,

Boldur. Ohaba Lunga, Darova, Secas, Livezile si Bieled si iesirea din Asociatie a urmatoarelor

comune: Bethausen si Criciova.

Art. 2 Se mandateaz domnul Carabulia Ionel viceprimar al Comunei Giarmata, cetatean roman,

nascut la data 16.03.1969 , domiciliat Comuna Giarmata nr. 504 Judetul Timis, in posesor C.I. seria

TM nr. 646016 eliberata de Politia Municipiului Timisoar la data de 29.01.2008, ca in Adunarea

Generala ordinara din data de 01.10.2013, sa aprobe cuantumul cotizatiei de membru in Asociatie

pentru anul 2014 (anexa 1).

Art.3 Compartimentele de specialitate din cadrul primarie, si comisiile de specialitate din cadrul

Consiliului Local vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 12 voturi pentru si 1 abtineri.

Art.5 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,



-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartimentului urbanism,,

-Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 103

din data de 29.10.2013 Privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului

inscris in C.F. nr. 407763 Giarmata cadastral 407763 in suprafata de 5655 m.p.

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

Avand in vedere:

-documentatia tehnica de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407763 inscris in C.F. 407763

Giarmata , intocmita de P.F.A. Vreme Alexandru, parte integranta din prezenta hotarare parte

integranta din prezenta hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilierii locali Nituca Vasile ;

-expunerea de motive;

-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 documentatia de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407763 inscris in CF nr

407763 in suprafata de 5655 m.p., conform documentatiei tehnice intocmita de P.F.A. Vreme

Alexandru, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare de consiliu local este act autentic unilateral, conform art. 269 alin. (1) si (2)

din Codul de Procedura Civila.

Art.3 Cheltuielile efectuate de catre Primaria Comunei Giarmata pentru realizarea documentatiei

tehnice de dezlipire a imobilului, vor fi recuperate prin procedura de valorificarea a loturilor de teren

prin licitatie publica.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza, biroul contabilitate, domnul

inginer Dan Fologea si consilier juridic Ene Flavius Iulian.

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,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar UAT

Borzas Danut Valeanu Ioan



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 104

din data de 29.10.2013 Privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului

inscris in C.F. nr. 407762 Giarmata cadastral 407762 in suprafata de 3937 m.p.

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

Avand in vedere:

-documentatia tehnica de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407762 inscris in C.F. 407762

Giarmata , intocmita de P.F.A. Vreme Alexandru, parte integranta din prezenta hotarare parte

integranta din prezenta hotarare;

-proiectul de hotarare initiat de consilierii locali Nituca Vasile ;

-expunerea de motive;

-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 documentatia de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 407762 inscris in CF nr

407762 in suprafata de 3937 m.p., conform documentatiei tehnice intocmita de P.F.A. Vreme

Alexandru, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare de consiliu local este act autentic unilateral, conform art. 269 alin. (1) si (2)

din Codul de Procedura Civila.

Art.3 Cheltuielile efectuate de catre Primaria Comunei Giarmata pentru realizarea documentatiei

tehnice de dezlipire a imobilului, vor fi recuperate prin procedura de valorificarea a loturilor de teren

prin licitatie publica.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza, biroul contabilitate, domnul

inginer Dan Fologea si consilier juridic Ene Flavius Iulian.

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,

-Compartiment urbanism,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar UAT

Borzas Danut Valeanu Ioan


