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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA GIARMATA 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi 21-03.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a  

Consiliului Local al Comunei Giarmata 
 

Presedinte de sedinta  : Viceprimar Carabulia Ionel 
Din numar total de 15 consilieri locali in functie au fost prezenti 11 

consilieri locali si au absentat 4 consilieri locali : domnul Delvai Ion, doamna 
Chirila Simona-Anca, domnul Farkas Florin si domnul Tomoioaga Gabriel. 

Din partea Executivului participa domnul Primar Virgil Bunescu, domnul 
Viceprimar Ionel Carabulea si doamna Secretar UAT Cristina Codreanu. 
 

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Nr. 66 din 
17.03.2016. 

Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost initiate de catre Primarul 
Comunei Giarmata D-l Virgil Bunescu. 

 
ANEXA la  

Dispozitia Primarului Nr. 66 din 17.03.2016 
 

Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel :  va supun atentiei 
urmatoarea   ORDINE DE ZI :  

PROIECTE DE HOTARARI 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei actualizate de 

avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia “ Modernizare 
infrastructura de acces Agricol in Comuna Giarmata, Judetul Timis 

2. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “ Modernizare 
infrastructura de acces Agricol in Comuna Giarmata, Judetul Timis 

3. Proiect de hotarare privind acceptarea renuntarii la dreptul de 
proprietate din partea lui Dinca Adrian si Dinca Daniela privind intreg 
imobilul constand in teren intravilan pentru drum situat in Comuna 
Giarmata , inscris in CF nr. 408100/Comuna Giarmata , avand nr. top/ nr. 
cadastral. 408100 in suprafata de 301 mp ; 
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4.  Proiect de hotarare privind transmiterea unor mijloace fixe si a 
terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate 
publica a comunei Giarmata catre SC Aquatim SA 

D-l C.L. Dejeu Traian : punctul 3 de pe ordinea de zi, cererea lui Dinca nu este 
pentru extraordinara…este nevoie de o declaratie notariala… 
D-l C.L. Rosian Gavril : propun retragerea de pe ordinea de zi a punctului 3… 
D-l Primar Virgil Bunescu : Nu este o prioritate pentru mine, prioritate este 
punctul 1 si 2 imi retrag proiectul…am semnat ca primarul… 
Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel :  Supun la vot...10 consilieri 
locali pentru retragere, un consilier impotriva... 
 

PUNCTUL 1 si 2 /Ordinea de zi 
 

Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel : punctul 1 : Proiect de 
hotarare privind aprobarea Documentatiei actualizate de avizare a lucrarilor de 
interventie pentru investitia “ Modernizare infrastructura de acces Agricol in 
Comuna Giarmata, Judetul Timis 
 
D-l Primar Virgil Bunescu : Este vorba despre mai multe proiecte. Acesta cu 
accesul agricol va fi ca o centura a Comunei Giarmata .Drumul judetean. De 
asemenea, intra prin zona Hela, si trece paralel , intre linia intai si linia a doua, 
cu drumul judetean si intersecteaza Valeo , Hamilton si toate cartierele care 
sunt si iese in pasune. Din pasune are doua ramificatii : una intra inapoi Ia 
drumul judetean , deci pe pasune, si al doilea drum o ia pe langa canal si se 
duce in zona Ilifului si iese in Zona Strandului, deci la Gara. Sunt niste conditii, 
ca sa obtii punctaj la aceste drumuri , si noi obtinem maximum de puncte , 90 
de puncte, 100% acest proiect va fi implementat, pentru ca are cateva avantaje 
: deserveste o suprafata de peste 5000 Ha, deserveste mai multe societati 
agricole , cu profil agricol, asta inseamna vreo 7-8 societati agricole 
intersecteaza drumurile pe care lucreaza. Foarte important, intersecteaza, sau 
deserveste societati comerciale cu profil neagricol, insemnand Valeo si alte 
societati. Deci, tot acest drum, mare parte din el, 70 % nu este asfaltat, este 
numai la stadiul de piatra. Deoarece am considerat ca este mai important sa 
facem un drum din asta decat sa facem asfalt in camp si am preferat sa facem 
suprafata, sau lungime mai mare in detrimentul celei de asfalt si in asa fel, un 
million de euro se incadreaza in aceasta ruta de care eu v-am zis. Ce am 
completat, este completarea care face legatura intre pasune si Elin, pentru ca , 
de ce am gandit-o asa ? pentru ca in viitoarea situatie in care noi putem sa 
promovam acel parc industrial asa zis, sau care dorim sa il facem, sa fie déjà o 
sosea asfaltata care sa deserveasca tangential acest parc industrial. Asta a fost 
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ideea de la care s-a pornit, si atunci am completat cu aceasta portiune, 
completend-o a trebuit sa facem o mica modificare, sa completam in hotararea 
de consiliu aceasta. Despre asta este vorba.  

Punctul 4 / Ordinea de zi 
D-l Primar Virgil Bunescu : Urmatorul proiect va fi , se lucreaza la el, este apa si 
canalizare in Cartierul Primaverii … Eu vorbesc despre proiectele europene. Al 
patrulea este modernizarea Caminului Cultural , este in stadiul avansat in care 
va fi depus, in ordine, va fi depus Caminul Cultural, al 3-lea, urmand ca apa, 
canalizarea si drumuri comunale sa fie depus undeva in luna mai, probabil cand 
se deschide sesiunea. Cam astea sunt proiectele care, in toata totalitatea 
insumeaza 6 milioane de Euro . Si celalalt proiect este Aquatimul, in care, noi, 
am derat la ADID , inca eram consilier, nu eram primar, deci , suntem membrii 
ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal, conform Normativelor 
Europene, pana in 2018 toate localitatile cu populatie de peste 2000 de 
locuitori trebuie sa aiba canal si apa. In momentul in care nu au, si din vina lor 
nu au, daca li se ofera situatia in care , in speta aici, este planul , masterplanul 
Judetului Timis, faza a II-a, prima faza noi nu am aderat la ea si nu am 
beneficiat, in faza a II-a noi suntem prinsi cu 8 milioane de euro si avem 
posibilitatea de a adera la acest Masterplan. Nu este obligatoriu, daca Primaria, 
Consiliul Local nu doreste, nu trebuie sa participle la acest Masterplan dar are 
un amendament : el trebuie sa asigure , prin declaratie pe proprie raspundere 
ca, pana in 2018 asigura finantarea pentru implementare, asltfel, pornind de la 
Primar, Consiliul, sau cine nu doreste, sunt raspunzatori si trebuie sa isi 
angajeze ei sursele care le au, poate sunt si alte surse in comunitate, nu 
neaparat acest Masterplan. Ce presupune Mastreplanul? Presupune ca intram 
intr-un sistem in care , un operator unic regional care este Aquatimul opereaza 
pe toate zonele unde s-a implementat proiectul. Implementarea asta, 
presupune ca exploatarea se face de catre Aquatim si toata infrastrucura se 
cedeaza sub forma de concesiune acestei societati pentru care ei vor plati o 
redeventa, dar platesc la ADID care distribuie in functie de numarul de locuitori 
acele dividente, sau cum le spune, redevente, distribuie membrilor care sunt 
acolo. Noi suntem membrii in ADID. In prima faza, va restitui suma care o 
depune Consiliul Judetean, Consiliul Judetean prin ADID are o cota parte la 
acest Masterplan. In momentul in care s-au recuperate banii pe care i-a pus 
Consiliul Judetean, dupa aceea , daca sunt bani care ne vin din exploatare se 
impart proportional cu numarul de locuitori membrilor din ADID. Asta este 
procedura, noi, ca sa tranferam aceasta infrastructura nu aveam ce, aveam o 
singura pozitie in care scria 21 de km de retea de apa . Am identificat-o prin 
masuratoare, s-a mers cu cercul, s-a masurat lungimea, s-a facut cabibrat, s-a 
incercat o reconstituire, pentru ca nu aveam de unde sa luam nici un proiect si 
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nu am avut nici o situatie de lucrari care sa puna in opera acest proiect . De-a 
lungul timpului, s-au marit retelele de apa si atunci am incercat o identificare 
prin cei care le exploateaza, Gospodaria . In asa fel , am identificat lungimea, 
amplasamentul, ce fel de retele sunt, ce material si ce dimensiuni si caminele , 
au fost identificate si apar in inventar si am trecut la o evaluare, pentru ca nu 
am avut cum altfel si atunci am luat un evaluator, am platit evaluarea si a facut 
evaluare si inventariere.Asta a stat la baza… 
D-na Secretar Codreanu Cristina : Gospodaria Comunala a facut un proces 
verbal de predare primire … 
D-l Primar Virgil Bunescu: Gospodaria Comunala , stiti bine, cand s-a cedat de 
catre Consiliul Local …nici macar Protocol nu exista…Gospodaria Comunala 
lucreaza pe aceste retele fara nimic 
D-l C.L. Dejeu Traian : S-a facut domnule, cum nu s-a facut… 
D-na Secretar Codreanu Cristina: Inventarul e la Primarie … 
D-l Primar Virgil Bunescu: Nu exista, domnul Traian, exista un Protocol dar nu 
inventarul…Nu cu retele…Le-am identificat, am incercat sa le inventariem , le-
am evaluat, sper sa fie bine. Cert este ca trebuie sa le transferam. Daca le 
transferam, dac nu le transferam  atunci dumneavoastra hotarati … 
Rugamintea mea ar fi sa le transferam pentru ca altfel se complica situatia. Am 
dat trei hotarari in care ne-am angajat ca suntem membri, continuam si 
terminam Masterplanul. Pe baza lui s-a si facut déjà studiu de frezabilitate . 
Varianta de frezabilitate a proiectului este definitiva, este clara, se varsa canalul 
in zona Timisorii la Aeroport si se vine cu apa din Timisoara la Giarmata. Asta 
este varianta, déjà sunt semnate de catre mine Studiul si masuratorile, 
ridicarile de topo care s-au facut de catre cel care a castigat licitatia , urmeaza 
ca sa cedam aceasta infrastructura. Asta este tot ce pot sa spun, dumeavoastra 
ramane sa hotarati . 
Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel :  Va multumim domnule 
Primar. Domnilor consilieri, la punctul unul daca mai are cineva de pus 
intrebari, daca nu as vrea sa supunem la vot. Doamna Tiuch… 
D-na C.L. Tiuch Lenuta : La punctul modernizare infrastructura de acces agricol 
in Comuna Giarmata, judetul Timis, articolul 5 al acestui proiect spune ca 
aceasta investitie se va asigura din programul national de dezvoltare rurala 
2014-2020 sub masura 4.3 . Avem si partea noastra, partea neeligibila… 
D-l C. L.Dejeu Traian : Si bugetul local…Citeste mai departe punctul unul se 
leaga cu celelalte… 
D-na C.L. Tiuch Lenuta : Doamna Secretar, putem adauga la punctul 5… 
D-na Secretar Codreanu Cristina: Este vorba despre TVA-ul care trebuie rulat si 
pe care noi il vom primi inapoi de la Ministerul Dezvoltarii … 
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D-na C.L. Tiuch Lenuta: este vorba despre art. 5 al punctul 1 de pe ordinea de zi 
pe care va rog frumos sa il cititi… 
D-l Primar Virgil Bunescu: Aceasta formulare de hotarare de consiliu este data 
de catre consultant in virtutea modelului care trebuie adoptat pentru a putea 
accesa. Eu altceva nu am ce sa va spun… 
D-na Secretar Codreanu Cristina: orice alta suma care se va angaja se va angaja 
printr-o rectificare bugetara… 
D-na C.L. Tiuch Lenuta : punctul 6 al aceluiasi proiect vine si spune care este 
cheltuiala neeligibila care se va acorda de noi, tot PNDR-ul vine sa suporte 
100% ? 
D-l Primar Virgil Bunescu: despre ce sum este vorba ? 
D-na C.L. Tiuch Lenuta: despre 62318 lei… 
D-l Primar Virgil Bunescu: pentru un million de euro cred ca merita sa dam 
62318 lei… 
D-na C.L. Tiuch Lenuta : haideti la art. 5 sa spunem ca se suporta de catre 
bugetul local… 
D-l C.L. Dejeu Traian : sa completam … 
D-l Primar Virgil Bunescu: sa va spuna consultantul pe care il platim, a stat 
toata ziua in Primarie , nu am stiut ca trebuie sa vina si el aici… 
D-na C.L. Tiuch Lenuta : daca valoarea neeligibila a proiectului este suportata 
de catre bugetul Comunei Giarmata, la art. 5 va rugam sa completati : 
finantarea investitiei se face din PNDR si de la bugetul local. 
D-l Primar Virgil Bunescu: nu cred ca incurca… 
D-na C.L. Tiuch Lenuta : nu numai ei suporta investiitia…  
D-na Secretar Codreanu Cristina: Supunem la vot amendamentul de la art. 5  
D-l C.L. Dejeu Traian: Daca consultantul acela venea si spunea la art. 7 
consilierii locali se impusca, trebuia sa votam ?   
D-l Primar Virgil Bunescu: Traiane, nu exagera… 
D-l C.L. Dejeu Traian: proiectul de hotarare nu este numarul unul…ar trebui 
introdus articolul cu numarul de voturi…Domnul Primar, vreti sa stati de vorba 
cu doamna Secretar sa lucram cum spune la carte… 
Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel: este in preambul … 
D-l Primar Virgil Bunescu: e tarziu acum, mai sunt doua luni… 
D-na Secretar Codreanu Cristina: Domnule Dejeu , nu va suparati …ati depus 
iniste proiecte de hotarari in ultima sedinta de consiliu local din 7 martie pentru 
care am facut Opinie motivata la Prefect pentru ca sunt incomplete si ilegale, 
va rog frumos, o sa va arat opiniile mele motivate legal pentru ca ati facut o 
cerere de mana …ati venit cu o simpla cerere sa treceti un teren din Statul 
roman in domeniul public al Comunei Giarmata… Asta e treba mea cum dau 
forma proiectelor si hotararilor de Consiliu local… Dumneavoastra ati venit aici 
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sa supuneti dezbaterii problema cea mai importanta care este in fondul 
problemei, nu virgula, nu daca e cvorum, cate voturi, asta e treaba mea sa 
consemnez… 
Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel: se va consemna in registrul 
de sedinta si se scrie in preambul…cati voteaza cati nu voteaza, nu stiu ce 
procedura de lucru are doamna Secretar… 
D-l C.L. Nituc Vasile : Cele mai importante dezbateri au loc in Comisiile de 
specialitate. In preambul…nu trebuia in preambul…avizul comisiei de 
specialitate presupune sa convoc pe ceilalti colegi si sa puneti la dispozitie 
materialele si impreuna sa ne dam avizul comisiei , nu a lui Nituc, presedinte. 
Eu apreciez ca ne invitati in birou la dumneavoastra, doamna Secretar si pentru 
asta este Secretar, eu am venit si vineri si astazi, crezand inca ca voi primi mapa 
urbanismului…Am inteles procedura de urgenta, convocarea Primarului, dar nu 
inseamna ca unul din consilieri cere o serie de lamuriri, punerea in ordine a 
felului in care sa sune hotararea trebuie de acuma sa ne certati… 
Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel: supun la vot punctul 1 si 
punctul 2 care au legatura, sa le supunem la vot in bloc . Unanimitate. 
Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel: materialul de la punctual 4 a 
fost prezentat la toti consilierii… 
D-l C.L. Dejeu Traian: la Aquatim, eu am fost initiatorul, eu am dat aprobarea 
de predare a retelei de apa , dar trebuia sa mai dam doua hotarari cu 
regulamentul retelei de apa si cu caietul de sarcini … 
D-l Primar Virgil Bunescu: s-au dat toate trei , a mai ramas numai transmiterea 
de mijloace fixe… 
D-l C.L. Dejeu Traian: va citez din memorie…sa se faca completari…In caietul de 
sarcini trebuia stipulate redeventa…. 
D-l Primar Virgil Bunescu: nu ne-o da noua, o da la ADID… 
D-l C.L. Dejeu Traian: a cui e proprietatea ?... 
D-l Primar Virgil Bunescu: proprietatea este a noastra… 
D-na Secretar Codreanu Cristina: aceasta este etapa la care Aquatimul a cerut 
sa transferam mijloacele fixe… 
Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel: da citire integral la punctul 4 
de pe ordinea de zi…supun la vot …unanimitate… 
D-l C.L. Dejeu Traian: sunt cateva articole…noi ne asuma sa asiguram niste 
cheltuieli….cei care vor veni… 
D-l Primar Virgil Bunescu: aceste hotarari sunt date de 27 de comune care sunt 
in ADID pentru acelasi operator regional, nu am inventat eu nimic…toate au 
aceleasi obligatii si aceleasi drepturi…Acesta este pretul Uniunii Europene…in 
momentul in care iti da 8 milioane de euro pentru Giarmata esti dator sa dai si 
tu ceva inapoi, acesta este principiul sustinerii reciproce, a coeziunii Uniunii 
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Europene…nu eu am facu ADID sau Masterplanul al judetului Timis de 150 
milioane de euro, nu sunt nici macar primarul care am aderat… 
D-l C.L. Dejeu Traian: la art 4…ne angajam sa sustinem toate cheltuielile 
neeligibile si daca va fi necesar, contributia proprie atat cat va fi necesar, 
stabilita…la agricole…drumuri… 
D-l Primar Virgil Bunescu: acesta este un studiu de frezabilitate care se depune 
si cu care se semneaza contractul, inainte de semnarea contractului …dupa 
semnarea contractului se face proiectul tehnic si se liciteaza , sa vezi ca o sa fie 
suma mai putina…deci, asta este contractual care se liciteaza, vine proiectul 
tehnic, acesta este studiu numai, dupa ce s-a semnat contractul atunci se face 
proiect tehnic si se liciteaza lucrarea si o sa vezi ca e sub un million de euro , 
700 de mii de euro…nu numai ca nu trebuie sa dam, trebuie sa luam mai putin 
de al Uniunea Europeana, se da numai pentru proiect, strict, infrastructura o 
suportam noi, facem case sociale, ne da pentru case sociale, infrastructura o 
suportam noi, facem sala de sport,  pe compania de investitii, totul a fost facut 
sala de sport , restul infrastructura , tot de Giarmata…Bugetul local nu se 
angajeza la proiecte europene…orice poiect European trebuie cofinatat si dupa 
aceea se recupereaza…trebuie prevazut in buget, deocamdata nu s-a semnat 
nici un contract, se face implementare de proiect, cand se semneaza 
contractual atunci se creaza obligatii , trebuie sa asiguri banii tu, dar exista un 
mecanism numai pentru administratii publice locale, prin care poti sa iei avans 
50%, nu trebuie sa dai banii dinainte, implementezi 50% si apoi pui din nou 50% 
si apoi primesti inapoi 50%...Uniunea Europeana nu sta asa cu sacul plin…cand 
vrei sa primesti 6 milioane de euro trebuie sa muncesti pentru ei… 
Presedinte de sedinta Viceprimar Carabulia Ionel: Declar inchisa sedinta de 
astazi. 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA :                                        SECRETAR UAT GIARMATA: 
Viceprimar :   Carabulia Ionel                                    Jurist : Codreanu Cristina 

 
 
 


