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PROCES-VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 DIN DATA DE 22.02.2017  
 
 

CONVOCATOR : Dispozitia Primarului Comunei Giarmata nr. 57 din 
17.02.2017 
 
PREZENTA: 15 consilieri locali prezenti din 15 consilieri locali in 
functie 
Domnul Primar al Comunei Giarmata Bunescu Virgil 
Doamna Secretar UAT Giarmata Jr. Codreanu Cristina 
Domnul Farkas Vasile Administrator SC Gospodarie Comunala 
Giarmata SRL 
Doamna Fratila Doina Inspector asistent Compartiment Achizitii 
Publice din cadrul Primariei Comunei Giarmata 
 
Presedinte de sedinta : Consilier local Delvai Ion 
 
Presedinte de sedinta : Consilier local Delvai Ion: Buna ziua ! Va fac o 
scurta trecere in revista a proiectelor d pe ordinea de zi ( citeste 
proiectele, ca titulatura ) 
 
Supunem la vot ordinea de zi asa cum este in Dispozitia Primarului 
Comunei Giarmata nr. 57 din 17.02.2017 privind convocarea 
 
15 voturi pentru 
 
Domnul Primar al Comunei Giarmata Bunescu Virgil face o scurta 
prezentare punctual a fiecarui proiect conform ordinii de zi 
 
Presedinte de sedinta : Consilier local Delvai Ion: Daca nu aveti 
obiectiuni sa supunem la vot proiectele  
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general recalculat de la 

631.893,20 lei la 630.524,77 lei in urma modificarii cotei de TVA pentru obiectivul de 
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investitii Proiect integrat, alimentare cu apa (strada Noua, strada Batrana si 
strada Viilor) in localitatea Giarmata, comuna Giarmata, judetul Timis-din 
cadrul subprogramului Modernizarea satului romanesc .” 

 
Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general recalculat de la 
1.972.229,75 lei la 1.961.465,86 in urma modificarii cotei de TVA pentru 
obiectivul de investitii Proiect integrat, canalizare (strada Noua, strada Batrana 
si strada Viilor) in localitatea Giarmata, comuna Giarmata, judetul Timis-din 
cadrul subprogramului Modernizarea satului romanesc .” 

 
Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general recalculat de la 
5.315.544 lei la 5.313.006,36 lei in urma modificarii cotei de TVA pentru 
obiectivul de investitii Modernizare strazi in comuna Giarmata, judetul Timis 
L=10,655 km -din cadrul subprogramului Modernizarea satului romanesc .” 
 

Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
a cofinantarii  obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si 
apa uzata in comuna Giarmata, judetul Timis” 
 

Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
a cofinantarii  obiectivuluide investitii „ Amenajare drum comunal 58 in 
comuna Giarmata, judetul Timis” 
 

Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
a cofinantarii  obiectivuluide investitii „ Realizare baza sportiva comuna 
Giarmata , judetul Timis” 
 

Se supune la vot : 15 voturi pentru 
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7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
a cofinantarii  obiectivuluide investitii „ Realizare retea electrica iluminat public 
si montare corpuri de iluminat public cu led in P. U. Z.-ul Primaverii, comuna 
Giarmata, judetul Timis” 
 

Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
a cofinantarii  obiectivuluide investitii „ Extindere retea electrica iluminat public 
si montare corpuri de iluminat public cu led in comuna Giarmata, judetul Timis” 
 

Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
a cofinantarii  obiectivului de investitii „ Extindere retea electrica iluminat 
public si montare corpuri de iluminat public cu led in sat Cerneteaz, comuna 
Giarmata, judetul Timis” 
 

Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
a cofinantarii  obiectivuluide investitii „ Construire corp cladire scoala cu clasele 
I-VIII Giarmata in regim P+2E, comuna Giarmata, judetul Timis” 
 

Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
a cofinantarii  obiectivuluide investitii„ Modernizare drum comunal 61 – Calea 
Bencecului L=3,56 km, comuna Giarmata, judetul Timis” 

 
Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
Doamna Consilier local Tiuch Lenuta : Am observat ca la punctul 12 
si 13 s-a schimbat titulatura fata de Convocator, ramane cea corecta 
din Proiect. 
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12. PROIECT DE HOTARÂRE prvind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
si a cofinantarii  obiectivului de investitii „ Modernizare drumuri, accese si 
trotuare in comuna Giarmata, Judetul Timis, L=3830 mp,, - conform Anexa  

 
Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
13.Proiect de hotarare privind Privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici si a cofinantarii  obiectivuluide investitii „ Amenajare trotuare si 
accese strazi in Comuna Giarmata, Judetul Timis- conform Anexa 

 
Se supune la vot : 15 voturi pentru 
 
Domnul Primar al Comunei Giarmata Bunescu Virgil va multumesc 
ca ati venit, multumesc oamenilor din Primarie, Doamnei Secretar, 
Domnului Presedinte de sedinta. 
 
Presedinte de sedinta : Consilier local Delvai Ion : Cu acestea zise, 
declar sedinta de consiliu inchisa 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR UAT GIARMATA 
Consilier local : Delvai Ion                              Jr. Codreanu Cristina  


