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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA GIARMATA 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi 07-03.2016 cu ocazia sedintei ordinare a  

Consiliului Local al Comunei Giarmata 
 

Presedinte de sedinta  : Consiler local : Chirila Simona 
Din numar total de 15 consilieri au fost prezenti 14 
Au absentat : doamna Consilier Vetrov Voichita a plecat din sala din motive 

personale dupa punctul 3.3 de pe ordinea de zi 
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. 43 din 02.03.2016. 
 

ANEXA la  
Dispozitia Primarului Nr. 43 din 02.03.2016 

 
1. Aprobarea Proceselor verbale ale Sedintei Consiliului Local al Comunei 
Giarmata din data de 28.01.2016, 02.02.2016. 
 

2.CERERI CETATENI 
 

2.1 Cerere nr. inreg. 159/11.01.2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
doamna Giocel Andreea – reprezentant SC Alchino Food SRL – obiect : restituire 
taxa de redeventa platita in baza Contractului de Concesiune /22.01.2012 
2.2. Cerere cu nr. inreg. 1443/23.02.2016/ Primaria Comunei Giarmata  din 

partea lui  Codrea Claudiu-Florin pentru acordare locuinta sociala 
2.3. Cerere nr. inreg. 1462/24.02.2016/ Primaria Comunei Giarmata din partea 

domnului Beke Gabriel-Florin pentru trecerea pe lista de prioritati pentru locuinta 
sociale 
2.4. Cerere nr. inreg. 1389 / 22.02.2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 

Creata Crina pentru trecerea pe lista de prioritati pentru locuinta sociale  
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2.5.Cerere nr. inreg.  1251/ 16.02.2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
doamnei Boka Gyongyi pentru a lua in concesiune terenul aflat in spatele casei 
nscris in CF nr. 2407/ Cerneteaz  
2.6.Cerere nr. inreg. 1637 /02.03 .2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
domnului Gavrilescu Vasile pentru acordare locuinta sociala 
2.7. Cerere nr. inreg.  / .2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea Catalina 
Constantin pentru aprobarea ocuparii a 2 mp din domeniul public pentru creare 
acces de pe domeniul public la imobil situat Comuna Giarmata in str. Morii nr. 
121. 
2.8. Cerere nr. inreg.626  / 26.01 .2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
domnului doctor Berzescu Carmen si doamna doctor Popa-Uta pentru aprobarea 
schimbarii de destinatie din cabinet medical in sala de asteptare a spatiului 
cabinet medical I in suprafata de 22, 56 mp, din imobil situat in Giarmata, str. 
Izvorului nr. 336, inscris in CF nr. 407950/ Giarmata avand Nr. top si Nr. cad. 636/1, 
636/2; 
2.9.Cerere nr. inreg.  8744/ 20.10.2015 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
domnului doctor Iancu Ciprian pentru aprobarea inchirierii spatiului cabinet 
medical I in suprafata de 22, 56 mp, din imobil situat in Giarmata, str. Izvorului nr. 
336, inscris in CF nr. 407950/ Giarmata avand Nr. top si Nr. cad. 636/1, 636/2; 
2.10. Cerere nr. inreg. 1569 /29.02 .2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
doamnei Rusu Maria cu domiciliul in Cerneteaz nr. 154 pentru aprobarea scutirii 
de plata a taxei de salubrizare  
2.11.Cerere nr. inreg. 1510 /25.02 .2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
SC Super Imposer SRL pentru eliberarea avizului pentru folosirea statiilor de 
imbarcare/debarcare de pe raza unitatii administrative-teritoriale de pe raza UAT 
Giarmata 
2.12. Cererea nr. 1587/29.02.2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timisoarei / Protopopiatul Timisoara II pentru atribuirea 
unui teren pentru zidirea unui locas de cult pentru Parohia Giarmata II- imobil 
inscris in CF nr. 406397/ Giarmata, avand nr. top/nr. cad. 406397 , proprietar 
Comuna Giarmata, in dministrarea Consiliului Local. 
2.13.Cererea nr. 1184/15.02.2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea Laus 
Nicolae privind contractul de concesiune nr. 2199 din 10.07.2006 emis de Primaria 
Giarmata in baza HCL nr. 223/25.11.2015 
2.14.Cererea nr. 1023/ 10.02.2016 / Primaria Giarmata din partea domnului 
Ardelean f. Marian prin care solicita aprobarea participarii la procedura de 
concesionare  a imobilelor inscrise in CF nr. 408301/Giarmata in suprafata de 1535 
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mp si CF nr. 408300 mp in suprafata de 936 mp , imobile aflate in prelungirea 
gradinii imobilului situat in str. Morii nr. 761 . 
2.15.Cerere nr. Danci Ecaterina  
 

3. PROIECTE DE HOTARARI 
 

3.1. Proiect de Hotarare privind trecerea in proprietatea publica a Comunei 
Giarmata a imobilului situat in Giarmata, str. Izvorului nr. 336,  inscris in Cartea 
Funciara nr. 407950/ Giarmata( nr. vechi 2960 / Giarmata ), avand nr. top. 636/2- 
initiator Consilier local : Dejeu Traian 
3.2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local 
al domnului FERARU FLORIAN . 
3.3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a doamnei 
RADIN ANA-MARINELA. 
3.4. Proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de 27 de persoane 
beneficiari ai Legii nr. 15/2003 care au extras loturile de teren pentru construirea 
de locuinte – initiator consilier local ing. Dejeu Traian 
3.5. Proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de 25 de persoane 
beneficiari ai Legii nr. 15/2003 privind validarea cererilor pentru construirea de 
locuinte- initiator consilier local ing. Dejeu Traian 
3.6. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei 
Giarmata nr. 206 din 29.10.2015 Anexa 2 cu Taxa legalizare si taxa autentificare 
documente de catre Secretar U.A.T. Giarmata si Taxa  pentru eliberarea 
atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 
 

OPINIE MOTIVATA A SECRETAR U.A.T. GIARMATA /Jr. CODREANU CRISTINA Nr. 02/07.03.2016 

Referitor la: PROIECT DE HOTARARE/ PCT. 3.6 privind completarea Hotararii Consiliului 
Local al Comunei Giarmata nr. 206 din 29.10.2015 Anexa 2 cu Taxa legalizare si taxa 
autentificare documente de catre Secretar U.A.T. Giarmata  si aprobarea taxei pentru 
eliberarea atestatului de producator, respective eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

 
Initiator : Primar Virgil Bunescu 

Vazand prevederile art. 17 din Legea 36/1995 rep. a notarilor publici si a activitatii notariale :   “ 

Secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici 

indeplinesc la cererea partilor legalizarea copiilor de pe inscrisuri, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura 

privata.” 
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Luand la cunostinta despre existenta in Comuna Giarmata a Biroului Individual Notarial Nistor 

Adina de pe strada Morii nr. 798. 

Pentru aceste motive expuse mai sus, in temeiul art. 48 alin. 1 din Legea 215/2001 rep si act. 

imi rezerv dreptul legal de a nu contrasemna hotararea privind completarea Hotararii Consiliului 
Local al Comunei Giarmata nr. 206 din 29.10.2015 Anexa 2 cu Taxa legalizare si taxa 
autentificare documente de catre Secretar U.A.T. Giarmata  si aprobarea taxei pentru 
eliberarea atestatului de producator, respective eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

 
Propun :in mod logic si legal, reformularea propiectului de hotarare si scoaterea reglementarilor 

privind legalizarea si autentificarea de acte de catre Secretar UAT. 

Prezenta opinie motivata se consemneaza si face parte integranta din Procesul verbal al sedintei 

ordinare a Consiliului Local al Comunei Giarmata din data de 07.03.2016. 

3.7. Proiect de hotarare privind aprobarea impaduririi prin sponsorizarea din 
partea Ocolului Silvic Timisoara a terenurilor inscrise in CF nr. 402973/Giarmata 
avand Nr. cad/Nr.top: Ps 462 cu suprafata de 67.300 mp, proprietar Comuna 
Giarmata in administrarea Consiliului Local si CF nr. 405545/Giarmata avand Nr. 
cad/Nr. top. 405545 cu suprafata de 35.276 mp proprietar Comuna Giarmata in 
administrarea Consiliului Local - RESPINS  
3.8. Proiect de hotarare privind obtinerea Acordului de principiu in vederea 
schimbarii categoriide folosinta din pasune in teren arabil datorita diminuarii 
pasunii comunale conform HCL 31/05.05.2004 si HCL nr. 63/21.12.2006, HCL  nr. 
100/30.06.2014 cu suprafa totala de 101, 594 ha 
3.9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara pe trimestrul I pe anul 2016 
conform prev. HG nr. 36/2016 privind repartizarea pe judete a sumelor necesare 
pentru finantarea acordarii stimulentului educational sub forma de tichete sociale 
pentru gradinita  
3.10. Proiect de hotarare privind atribuirea unui teren pentru zidirea unui locas 
de cult pentru Parohia Giarmata II- imobil inscris in CF nr. 406397/ Giarmata, 
avand nr. top/nr. cad. 406397 , proprietar Comuna Giarmata, in administrarea 
Consiliului Local la cererea cu nr. inreg. 1587 din 29.02.2016/ Primaria Comunei 
Giarmata din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timisoarei / Protopopiatul 
Timisoara II- RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI DE CATRE INITIATOR PRIMAR BUNESCU 
VIRGIL. 
3.11. Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 234/ 
21.12.2015 conform Adresa nr. 3007/03.02.2016 privind controlul legalitatii din 
partea Institutiei Prefectului Timis ;  
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4.DIVERSE 
 

4.1. Adresa cu nr, 988/09/02/2016 catre Consiliul Local Giarmata privind cauza 
Dosar nr. 7799/30/2015 avand termen de judecata la 16.03.2016/Tribunalul 
Timis/Sectia Contencios Administrativ si Fiscal pentru exprimarea pozitiei fata de 
aceasta actiune 
4.2. Raport de activitate pentru anul 2015 consilier local Dejeu Traian 
4.3. Raport de activitate pentru anul 2015 consilier local Chirila Simona-Anca 
4.4. Raport de activitate pentru anul 2015 consilier local Mierlusca Virginia Ionela 
 

 
5. ANEXA LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 07.03.2016 

 
5.1 PROIECT  DE HOTARARE Din 07.03.2016 Privind aprobarea rapoartelor de 
evaluare realizate de catre Expert Evaluataor Autorizat ANEVAR Toth Zoltan Eugen 
asupra  a 502 parcele din Cartierul Primaverii, Comuna Giarmata, in suprafata 
totala de 304.630 mp si scoaterea la vanzare si concesiune prin licitatie publica la 
pretul stabilit conform Raporturilor de evaluare si a formulelor de calcul de 
actualizare 

 
5.2 PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea Contractului de inchiriere pentru 
Farmacia Sf. Ana / Sat Cerneteaz, Com. Giarmata datorita neplatii chiriei in 
termenul prevazut in contractul cu nr. 3243/16.05.2013, cu plata sumelor restante 
si penalizari pe zi de intarziere RETRAS. 
5.3 PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetara pe Trimestrul I /2016 cof. 
HG 36/2016 privind repartizarea pe judete a sumelor necesare pentru finantarea 
acordarii stimulentului educational sub forma de tichete socilale pentru gradinita  
5.4 PROIECT DE HOTARARE privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 16 din 
28.01.2016 privind sistarea apartamenatrii si unificarii ...Caminul Cultural : din 
gresit „CF nr. 401081” in corect „CF 401082 „. 
5.5 PROIECT DE HOTARARE privind Revocarea HCL nr. 15/28.01.2016 privind 
actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public conform Adresa Corp 
Control Prefect. 
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Proiectele de hotarare inscrise pe Ordinea de zi de la punctele 3.2, 3.3, 3.6, 
3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1-5.5.sunt initiate de Primarul Comunei Giarmata Domnul 
Virgil Bunescu.  

Proiectele de hotarare de la pct. 3.1, 3.4, 3.5 au fost initiate de domnul 
consilier local Dejeu Traian si retrase de pe ordinea de zi de catre initiator in timpul 
sedintei in plen. 

 
Presedintele de sedinta Chirila Simona: Buna ziua ! Avem Convocatorul cu 
urmatoarea ordine de zi (se da citire Ordinei de zi cu Anexa la Ordinea de zi- 6 
proiecte initiate de Primar Bunescu Virgil ).  
Supun la vot : 15 voturi pentru 
D-l Consilier Local Nituc Vasile : Doresc introducerea pe Ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarari suplimentare : 
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului inscris in C.F. nr. 
403342, cad. Cc 16/f cu suprafata de 1000 mp din domeniul public al Comunei 
Giarmata ( referitor la contractul de concesiune nr. 2199/10.07.2006 incheiat intre 
Consiliul local Giarmata si domnul Laus Nicolae si aprobarea unui schimb de 
terenuri ) 
2. Proiect de Hotarare privind aprobareaintabularii drumurilor comunale DE 197/2 
di DE 213/1 de pe raza unitatii administrative teritoriale a Comunei Giarmata 
Judetul Timis (  trecerea din domeniul public al Comunei Giarmata ) 
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea trecerii dreptului de proprietate asupra 
terenului inscris in CF nr. 407153, nr. top 5012/1/1/7/a, cu suprafata  de 1146n mp 
din „ STATUL ROMAN „ in Comuna Giarmata in administrarea Consiliului Local 
Giarmata  
 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona : Supun la vot 
suplimetul la Ordinea de zi propus de domnul consilie Nituc Vasile. 
Supun la vot : 15 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
 
1.Aprobarea Proceselor verbale ale Sedintei Consiliului Local al Comunei Giarmata 
din data de 28.01.2016, 02.02.2016. 
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Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona : Supun la vot : 15 
voturi pentru. 
 

PUNCTUL 3.2 AL ORDINEI DE ZI/ PROIECTE DE HOTARARI 
 
3.2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local 
al domnului FERARU FLORIAN . 
 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Avand in vedere 
Adresa cu Nr. inreg. 915 din 5.02.2016 inregistrata la Primaria Comunei Giarmata 
de catre domnul Feraru Florian prin care ne informeaza ca isi inainteaza demisia 
din PNL si din Consiliul Local al Comunei Giarmata, Judetul Timis, avand in vedere 
Adresa cu Nr. inreg. 1382 din 19.02.2016 inregistrata la Primaria Comunei 
Giarmata din partea Partidului National Liberal Timis, avand in vedere Expunerea 
de Motive la proiectul de hotarare privind vacantarea mandatului de consilier al 
domnului Feraru Florian inreg. Cu Nr. 1381/19.02.2016 la Primaria Comunei 
Giarmata din partea Primarului Comunei Giarmata Bunescu Virgil, 
Supun la vot : 15 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 3.3 AL ORDINEI DE ZI/ PROIECTE DE HOTARARI 
 
3.3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a doamnei 
RADIN ANA-MARINELA. 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Se constituie ad-hoc 
Comisia de validare a mandatului de consilier local al doamnei Radin Ana-
Marinela, formata din urmatorii consilieri locali : Tiuch Lenuta si Farkas Florin care 
verifica actele care stau la baza proiectului de hotarare, iar in urma analizei 
documentatiei se intocmeste Proces verbal /Comisia de Validare / 07.03.2016 prin 
care se constata ca sunt indeplinite conditiile ca doamna Radin Ana Marinela sa fie 
validate si sa depuna juramantul. 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Supun la vot : 15 
voturi pentru. 
D-na Secretar Cristina Codreanu : Doamna Radin Ana Marinela, Va aduc la 
cunostinta ca , potrivit art 32 alin. (2) si (3) Consilierii locali care refuză să depună 
jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. (3) Jurământul poate fi depus şi 
fără formulă religioasă. Repetati dupa mine, cu man ape Biblie sau pe Constitutia 
Romaniei aici in fata: 
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D-na Radin Ana Marinela :"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu 
bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor comunei GIARMATA, judeţul TIMIS. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 
D-na Secretar Cristina Codreanu: Semnati aici va rog doamna Radin Ana 
PROCESUL VERBAL de consemnare in scris a depunerii juramantului doamnei 
consilier local RADIN ANA – MARINELA in Sedinta ordinara a Consiliului Local a 
Comunei Giarmata din data de 07-03-2016 
D-l Primar : Vreau sa o felicit pe doamna Radin Ana, eu personal regret retragerea 
din Consiliul Local a domnului Feraru, insa, daca am pierdut un consilier de 
valoare, am castigat-o pe doamna Radin Ana care vine din sectorul ivatamant din 
care o sa avem un reprezentant si la Giarmata pe doamna Chirila si la Cerneteaz pe 
doamna Radin, si se intareste si Cerneteazul cu forte noi ca reprezentant in Consilil 
local, eu cred ca va fi un castig pentru noi, Ana este un om muncitor, disciplinat, 
respecta ceea ce inseamna legea. Iti doresc succes chiar daca este mandatul asa de 
scurt, probabil ca vei reveni in urmatorul mandat in mijlocul consiliului local, 
bineinteles, tot asa, daca cetatenii vor dori acest lucru. Va felicit si va doresc  sa 
aveti parte de un mandat linistit, frumos si cu mare succes.  
D-na Radin Ana Marinela : Va multumesc pentru frumoase cuvinte adresate 
persoanei mele si nu in ultimul rand multumesc  colegilor din Consiliu pentru 
increderea acordata si promit ca nu am sa dezamagesc. Va multumesc. 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona : Domnule Dejeu, 
poftiti. 
D-l Dejeu Traian : Doamna presedinta, imi pare rau ca mie nu mi se poate intampla 
as dori sa fac o completare la Ordinea de zi : Proiect de Hotarare privind trecerea 
in proprietatea publica a Comunei Giarmata a imobilului situat in Giarmata, str. 
Izvorului nr. 336,  inscris in Cartea Funciara nr. 407950/ Giarmata( nr. vechi 2960 / 
Giarmata ), avand nr. top. 636/2 
D-na Secretar Codreanu Cristina : Proiectul dumneavoastra este pe ordinea de zi 
la punctual 3.1/ Proiecte de hotarari. 
D-l Rosian Gavril : Domnule Dejeu va rog sa va retrageti primele fraze… 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona : Domnul Farkas 
Florin… 
D-l Farkas Florin : La proiectul numarul 2 privind validarea mandatului de consilier 
a doamnei Radin as dori sa introduce si punctual 2 privind recunoasterea doamnei 
Radin si in Comisia de urbanism 
D-na Secretar Codreanu Cristina : Este trecut in proiectul de hotarare 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Trecem la… 
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2.CERERI CETATENI coroborat cu 3. PROIECTE DE HOTARARI 
Pct. 3.10 

Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Sa continuam Ordinea 
de zi cu: 
2.11. Cererea nr. 1587/29.02.2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea 
Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timisoarei / Protopopiatul Timisoara II pentru atribuirea 
unui teren pentru zidirea unui locas de cult pentru Parohia Giarmata II- imobil 
inscris in CF nr. 406397/ Giarmata, avand nr. top/nr. cad. 406397 , proprietar 
Comuna Giarmata, in dministrarea Consiliului Local. 

Coroborat cu : 
3.10. Proiect de hotarare privind atribuirea unui teren pentru zidirea unui locas 
de cult pentru Parohia Giarmata II- imobil inscris in CF nr. 406397/ Giarmata, 
avand nr. top/nr. cad. 406397 , proprietar Comuna Giarmata, in administrarea 
Consiliului Local la cererea cu nr. inreg. 1587 din 29.02.2016/ Primaria Comunei 
Giarmata din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timisoarei / Protopopiatul 
Timisoara II. 
D-l Primar Bunescu Virgil :...Vreau sa fiti atenti...dau citire la Cererea nr. 
1587/29.02.2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea Arhiepiscopiei 
Ortodoxe a Timisoarei / Protopopiatul Timisoara II pentru atribuirea unui teren 
pentru zidirea unui locas de cult pentru Parohia Giarmata II : „ Catre Primaria si 
Consiliul Local al Comunei Giarmata in atentia Domnului ing. Virgil Bunescu, 
Primar din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timisoarei/Protopopiatul Timisoara 
II, Cu respect va inaintam prezenta cerere, cu rugamintea dea atribui un teren 
pentru zidirea unui locas de cult pe seaman parohiei Giarmata II. Mentionam ca in 
baza nevoilor resimtite, ca urmare a cresterii numarului de crdinciosi din 
localitatea Giarmata precum si in baza vointei Consiliului parohial al parohiei 
Giarmata, exprimat in sedinta din 18 februarie 2015, Centrul eparhial al 
Arhiepiscopiei Timisoara a hotarat, prin decizia 497-B/2015, infiintarea parohiei 
Giarmata II. Aceasta dispozitie nu a fost inca pusa in practica intrucat s-a avut in 
vedere ca terenul si fundatia pentru zidirea noii biserici sunt improprii desfasurarii 
activitatii de cult. Prin urmare, s-a decis ca pe fundatia amintita sa se construiasca 
un asezamand comunitar care sa corespunda asistarii nevoilor persoanelor fara 
posibilitati din localitate. Va rugam asadar, sa dispuneti alocarea unei suprafete 
de teren in noua zona de dezvoltare a localitatii pe care sa se construiasca noua 
parohie si unde sa inceapa amenajarea unei capele pentru slujirea liturgica 
provizorie pana la construirea, pe acelasi teren,a unei biserici incapatoare. 
Multumindu-va anticipat pentru deschiderea si disponibilitatea manifestata in 
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raport cu proiectul noii biserici din Giarmata, va incredintam de respectul si 
pretuirea noastra „ , semneaza Protopop Preot Mircea Szilagyi si Secretar Preot 
Cristian Pais. Am dat citire acestei cereri si vreau , intr-un minut sau daua sa fac 
un fel de informare, de fapt doresc ca acest punct sa fie prezentat ca o informare, 
urmand ca, dupa dezbateri, sa se formuleze un proiect de hotarare, daca este 
cazul, hotaraste Consiliul Local. In urma primirii acestei cereri, am vut o anumita 
dilema vis-a vis de  faptul, modul de a da curs acestei cereri.Sigur ca este adresata 
Consiliului local care prin insasi legea este cel care administreaza si raspunde de 
domeniul public si privat al Comunei  si Primarul este Executiv, adica duce la 
indeplinire hotararile Consiliului local. As vrea sa fac o mica istorisire, o istorie 
mica, din care sa putem sa ne dam seama de unde si pana unde s-a ajuns la 
aceasta situatie. Vizita InaltPreasfintiei Sale Ioan al Banatului la inceputul 
mandatului dansului s-a deplasat la Giarmata intr-o vizita aici. La discutia la care 
am fost si eu prezent acolo, printre altele, vis-a-vis de ce se intampla la Giarmata, 
dansul doreste sa cunoasca toata Mitropolia, asa este si normal, un ierarh nou 
sosit este normal sa cunoasca in cele mai mici amanunte ceea ce inseamna 
Biserica din Mitropolia Banatului. A facut si o vizita aici, la un moment dat s-a pus 
in discutie problema nu unei noi biserici ci faptul daca se poate sau nu se poate 
construi o noua biserica la Giarmata. Nu eu sunt cel care hotarasc, si nici 
dumneavoastra, Consiliul Local, daca se construieste sau nu, noi suntem pusi intr-
o anumita situatie in care trebuie sa luam hotarari vis-a-vis de ce ar urma. Dar in 
aceeasi intalnire a fost pusa si intrebarea daca in Comuna Giarmata se poate pune 
la dispozitie un teren pentru construirea unei noi biserici. In aceeasi vizita facuta 
aici, impreuna cu preotul paroh Vasiu Sorin, ne-am deplasat si am vazut 
amplasamentul vechii, noii biserici care ar dori sa se construiasca, plasata in zona 
Garii, care stiti, la care este construita fundatia si la care se pune problema daca s-
ar continua sau nu constructia Bisericii. Am vazut acel amplasament, 
InaltPreaSfintia Sa m-a intrebat daca exista si alte posibilitati de teren, intrucat 
acolo ar putea sa fie prea departe, prea jos, prea...eu nu m-am pronuntat asupra 
locului. Si atunci i-am explicat, din punct de vedere logistic ce posibilitati ar putea 
fi pentru Giarmata pentru o noua Biserica. Initial, discutia care a fost , consilierii 
care sunt mai vechi stiu, locatia care a fost acordata in mandatul domnului Rosian, 
in anul 2004, 2005, nu sunt 100% sigur, 2006, cert este ca acel loc a fost acordat 
pentru constructia unei Biserici si asa s-a demarat, a fost si sfintita piatra de 
temelie a noii Biserici de catre PreaSfintia Sa Episcopul Paisie, si de aici a inceput 
constructia. Sunt sigur ca din motive pe care eu nu pot sa imi dau seama, nu sunt 
eu cel indreptatit sa stiu de ce nu s-a putut continua, sau care sunt problemele 
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privind continuarea constructiei, cert este ca ea a ramas la faza de fundatie . Si 
atunci, am spus asa: ar putea sa fie, din ceea ce eu stiu, trei amplasamente, una ar 
fi in zona centrala a comunei pe strada Batrana, dar acolo era un statut juridic 
incert, vis-a-vis ca s-a mai discutat si la prima preluare de teren, acolo s-a capatat 
incertitudine fata de spatiu, si ca atare, nu am insistat asupra lui. Am spus si 
InaltPreaSfintiei Sale ca ar putea fi un spatiu vis-a-vis de un de suntem noi acuma, 
unde este mplasat fostul-I.A.S., si acolo situatia juridica este mai complicata, 
terenul este revendicat de un cetean german, intr-o alta portiune este o 
executare silita de catre un alt cetatean care are o cladire, si mai este un alt teren 
intr-o alta zona. Ideea noastra este posibilitatea de a achizitiona acel teren de la 
cetateanul german si sa facem un tot unitar din aceasta zona si aici sa amplasam 
un centru civic care mi se pare firesc pentru comuna Giarmata sa existe. Noi nu 
avem un centru adevarat, larg, o piata, piateta, un parc, care ar putea fi ca si zona 
centrala. Si asta a fost idea ca a venit de la mine ca ar putea fi amplasata o 
biserica acolo. Intre timp, in mandatul domnului Rosian, la inceput, si continuat in 
mandatul domnului Delvai, si, intr-un fel, finalizat in mandatul meu, exista acel 
Cartier, pe care noi l-am denumit Cartierul Primaverii, in care, prin PUZ-ul aprobat 
de catre Consiliul Local exista un teren in suprafata de 6255 mp care este dedicat 
pentru construirea locaselor de cult, asa cum precizeaza . In acelasi timp. Noi, in 
Consiliul Local , acum cateva luni, am acordat la cererea Biserici Greco-Catolice, 
care activeaza si la noi, mai nou in Giarmata, la cererea preotului, si am acordat in 
Consiliul Local o suprafata de 2200 mp , am si facut transferul, este in posesia 
Bisericii Greco-Catolice . In urma discutiei cu InaltPreaSfintia Sa am spus ca ar 
putea fi si un amplasament. La un anumit interval de timp, pe care il apreciez cam 
la un an de zile, InaltPreaSfintia Sa si-a adus aminte de acest lucru si a insarcinat 
pe preotul parinte protopop Szilagyi sa faca demersuri, impreuna cu Biserica 
Ortodoxa Giarmata, in asa fel, daca se doreste, sa se preia acest teren, asta este 
situatia in care suntem noi acuma, parintele a facut aceasta cerere , dar, intre 
timp, in Biserica Ortodoxa din Giarmata sunt pareri pro si contra ca si in orice 
democratie, mi se pare absolut firessti, si nu sunt niciuni de condamnat, nici o 
parte nici cealalta, fiecare crede ca asa este mai bine, si de aceea, la cererea 
parintelui protopop, eu am spus ca nu promovez hotarari de consiliu, m-am 
consultat si cu parintele Vasiu si cu parintele Protopop, si am spus: eu vreau sa fac 
informare in Consiliul local, sa se dezbata, sa se dea pe toate fetele, sa se vada, 
cand , cum si de ce si daca ar fi oportun si sa hotaram noi aici noi toti care suntem 
intr-un anumit fel in ce directie mergem . Daca se degaja o idee care sa fie 
frezabila intr-un fel sau altul sa o promovam printr-o hotarare de consiliu, asta e 
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tot ce am ajuns eu la concluzia ca este bine sa fac, poate, nu am facut tot ceea ce 
trebuie, eu astept sfaturile dumneavostra, si a consiliului, si a cetatenilor, pentru 
ca este un lucru foarte important pentru comuna. Nu poate un Primar sau un 
Consiliu local, asa ca ii trece lui prin minte sa hotarasca niste lucruri care privesc o 
comunitate intreaga. Si atunci este firesc sa se dezbata si in consiliul bisericesc, in 
consiliul local al comunei, in randul credinciosilor daca ra fi sau nu oportun. Eu 
sunt convins ca orice dezbatere va fi pro si contra. Problema e cum se degaja o 
anumita situatie. Dupa aprerea mea, Biserica se construieste nu de cineva anume, 
atunci cand Dumnezeu hotaraste ca trebuie construita, se va gasi cineva care sa o 
construiasca. Acum, ca se construieste intr-un anumit loc, mai repede sau mai 
tarziu, de cineva anume, din punctul meu de vedere, daca ma intrebati , eu zic ca 
este bine sa se construiasca o biserica reprezentativa pentru Giarmata, nu ca asta 
ar insemna altceva, asta este de suflet, eu sunt un tip de om care nu vreau sa dau 
nimic din ceea ce imi apartine de cand eu ma stiu de copil, si am lucruri care nu 
vreau sa ma despart niciodata de ele..Sunt oameni care au crescut, s-au botezat la 
aceasta biserica si firesc este ca sa tina la biserica, si asta este un lucru 
extraordinar, dupa cum este firesc ca si altii credinciosi sa aiba alta parere, pentru 
ca, sa nu uitam, acolo se va construi sper eu intr-un timp mai scurt decat credem 
noi, un cartier care poate sa aiba , la aprecierea mea, copii, cu tot cu familii, 
undeva la vreo 1500 de suflete, poate ar fi oportun ca ea s afie construita, dar ea 
nu se va construi ca vrea cineva, ci cu aportul credinciosilor si , de ce nu, cu 
aportul Consiliului Local, a Primariei, de aceea am soliciat acest lucru si avem 
aceasta inatlnire, ii multumesc parintelui Protopop pentru amabilitatea de a veni 
in mijlocul nostru, va multumesc si voua dragi credinciosi si credincioase care 
sunteti aici, pentru ca nu facem decat sa stam si sa discutam. As dori sa fie o 
discutie calma, sa fie fiecare cu pararea lui, nu trebuie sa ne precipitam, nu 
trebuie sa luam astazi o hotatare, nu trebuie sa o luam nici peste o luna, nimeni , 
nici iun consiliu si nici un primar nu va face sa ia acel loc si sa faca altceva cu el, 
pentru ca el va sta acolo, cand vreodata se cuantifica, masura o anumita parere 
atunci se va face, dupa parerea mea nu cred ca ar fi rau ca aceasta proprietate sa 
fie a bisericii, urmand ca ea sa hotarasca cand se va construi. Cam atat am avut sa 
va spun. 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Domnule Protopop 
Szilagyi aveti cuvantul.. 
D-l Protopop Szilagyi: Buna seara, il am langa mine pe consilierul juridic Parintele 
Cristian Pais  
D-na Petricica : De ce a plecat parintele Marcu ? 
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D-l Primar Bunescu Virgil : Si eu am fost la fel de surprins, a avut probleme de 
sanatate, am inteles ca acum este preot la parohia Timisoara- Aeroport. 
D-na Petricica: Am fost si la PreaInaltul si i-am spus ce se intampla in Giarmata, ca 
preotul de acum ne blesteama in biserica, vrea casa, sa isi faca o baraca si sa 
locuiasca acolo, celalat preot, mai vechi face naveta, doarme pe unde apuca. 
Unde sunt banii dat parintelui Stefan Marcu? Ne-a dat in schimb o simpla 
diploma...ne-a facut babe comuniste... 
D-l Protopop Szilagyi: Refeitor la banii pe care i-ati dat la parintele Marcu , 
trebuie sa vorbiti cu dumnealui . Referitor la ce spuneati  mai inainte, noi de asta 
am venit, sa I se dea sa faca undeva o baraca un loc si rugam Consiliul local sa ne 
acorde un loc 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Daca dintre colegii 
consilieri vor careva sa ia cuvantul…D-l Rosian… 
D-l Rosian Gavril : Vreau sa salut prezenta Protopopului Parintele Mircea Szilagyi 
si a preotului consilier. Asa cum spunea si domnul primar, sunt probleme, am 
acordat diploma de onoare parintelui Lucian. Biserica actuala din Giarmata a fost 
donate de un neamt Cocsi sa raman locas de cult si casa parohiala. Nu vreau sa 
merg prea departe in istorie. Cand s-a nascut cultul orthodox in Giarmata, prima 
slujba a fost in Gara, nu a fost in scola…dar merg prea departe in istorie…Nu exista 
Parohia I si Parohia II …aceasta este vointa cetatenilor, daca dumnealor doresc 
acest lucru se va face …toti suntem in slujba lor…fara hotararea consiliului 
bisericesc nu putem sa dam o hatarare de Consiliu local …Eu sunt unul care, 
pentru sufletul meu am facut tot ce a trebuit pentru biserica, nu spre a ma lauda, 
tigla bisericii , tot este facut in fabrica la mine, banii care i-am dat la biserica 
nominal, am si contractul cu firma care face caramida conform proiectului pentru 
biserica, am reusit sa fac contractual, dar cand am zis ca pornim cu biserica, 
parintele Stefan a zis ca mai bine a dai bani decat sa aduci caramida…Cat a costat 
scarile la Catedrala unde ma duc cand nu sunt aici, in Giarmata, atat a costat 
fundatia la biserica noastra ! Preotul Marcu a stat la mine acasa sase luni, cand a 
venit prima data in Giarmata nu stiu ce s-a intamplat cu el?...a plecat intr-o fuga , 
nu ne-a lasat nici o impresie , nu a predate nimic la preotul Vasiu. Ce ma 
deranjeaza cel mai mult este ca el a fost fortat de acest preot Vasiu sa isi idea 
demisia…preot in comuna la noi va fi cel care vom dori noi ! 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Multumim domnule 
Rosian, Domnule Delvai  va rog… 
D-l Delvai : Domnule Parinte Protopop, avem o afinitate si cum a zis domnul 
primar si domnul Rosian suntem o comunitate complexa, dar si solida, care isi 
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cauta dentitatea de vreo 25 de ani , suntem un aluat foarte complex, ca atare si 
nevoile si parerile sunt multe, am inceput cu stangul dupa plecarea sasilor, 
svabilor, am facut multe greseli, acum incercam sa le reparam si vrem sa nu le mai 
repetam , revin la prima solicitare pentru biserica care a venit pe fondul intrarii 
mele in Consiliul local si am facut si un lobby foarte mare, am fost de parere ca 
este necesar sa alocam un teren pentru construirea unei biserici, a fost o graba a 
noastra, locatia a fost total gresita.Cum politicul totdeauna s-a legat de biserica si 
invers, s-a facut o alta greseala ca, in campanile sa alocam o suma mare de bani 
pentru biserica fara sa avem rabdarea necesara ca a ardeleanului sau ca   a 
neamtului sa masuram de trei ori sis a taiem o data. Trebuia sa asteptam, sa se 
limpezeasca apele, Giarmata este o comuna mare cu proprietati imense, 
proprietati cu care astazi, inca suntem in tratative a le aduce la baza comunitati si 
a incerca sa punem si noi pe fagas un centru al comunei asa cum au multe 
commune. Giarmata, candva era fruntea, era mandria Banatului, tineam un judet 
intreg, acum incercam sa redevenim ce am fost candva Giarmata. Uittati-va ca, in 
Giarmata, dupa Revolutie au aparut si celelalte confesiuni, necesare, este o 
democratie reala, trebuie sa tinem cont de toti  care locuiesc in aceasta 
comunitate, tinand cont de proportiile care sunt, si ca atare o sa ajung la 
problema noastra care nu cred ca se va termina . Eu am un respect fata de 
parintele Stefan , s-au facut niste greseli, si fac un apel aici catre colegii mei 
consilieri, cand iesim de aici sa uitam de parintele Stefan ca barfe, il respectam, sa 
isi duca crucea care si-a ales-o, daca putem s ail vorbim de bine si cu asta sa 
inceiem, altfel vom transfera teatrul de batalie de aici in biserica si din biserica in 
comuna si ne vom trezi intr-o buna zi ca din cei 150 mai suntem 50 in biserica . 
Biserica are foarte multe nevoi. Uitati-va ce s-a descoperit in momentul in care ai 
intrat pe un hol din biserica si ai descoperit ca putergaiul e pe toata casa si eu 
atunci l-am incurajat pe parintele Sorin ca vom aloca bani , consiliul local 
Giarmata sa punem si noi pe tapet o biserica reprezentativa. Suntem 7000 si…din 
2500 au legatura cu biserica, cei care o frecventeaza sunt mai putini, ne intalnim 
de Paste, 2,3, 4 mii, daca ploua , mai putini, acolo ne botezam copii, acolo ne 
casatorim, acolo ne inmormantam..vrem nu vrem pragul ei il trecem, ca atare , 
biserica noastra pentru care s-a facut foarte putin in 50 de ani sau aprope nimic , 
si acum, cand am inceput sa facem, Satana si-a bagat coada in ea…noi trebuie sa 
taiem coada pisicii, sa spunem negru pe alb care este durerea noastra. Si am sa va 
spun ce am vazut eu din afara : am prieteni si in Mitropolie, si in Episcopie, peste 
tot, nu-I normal sa vii aici sis a spui in calitate de Episcop : “ oameni buni, ce cor 
frumos a facut her Stefan ! A incercat sa il umileasca pe celalat preot ! In loc sa 
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limpezim lucrurile, era biserica plina…a fost o gafa mare …avem problem si le 
inmultim in biserica, avem doi preoti sa ii respectam pe amandoi. Nu avem bani 
sa o reparam sa o pictam. Avem nevoie de liniste in biserica. E inca loc liber 
duminica in biserica. E bines a asteptam un pic, ca ne-am mai garbit…sa finalizam 
un centru civic unde sa avem o biserica reprzentativa. E un patrimonial Piserica 
Catolica este monument in patrimonial national al Romaniei si nu avem voie sa o 
lasam sa cada, trebuie sa investim in ea, sa intretinem. Comisia decultura nu a 
fost convocata pe aceasta tema 

D-l Dejeu Traian : Daca cei doi au vorbit ca lideri politici eu as vrea sa ma adresez 
doar administrativ, cetatanilor si domnului Protopop . Intodeauna, CL a fost 
receptiv la toate solicitarile, noi delimitam CL de Consiliul parohial de la biserica, 
am fost deschisi, atribuire teren in folosinta gratuita, casa parohiala am trecut-o in 
proprietatea bisericii gratuit, cu terenul aferent, fara nici o obligatie, referitor la 
terenul care l-am data jos pentru biserica, la inceput, parte din noi au spus ca nu e 
bine s aconstruim acolo, este mlastinos, si lumea din Giarmata s-au impotrivit, 
daca totusi s-a vrut, l-a, dat, si dupa 3 luni au spus ca nu pot construi, au inceput 
lucrarile, toata lumea era multumita, s-a faut coloana oficiala de la biserica pana la 
praesfintitul, acum, dupa 10 ani , parca noi am fi vinovati ...niciodata nua m avut 
vreo pretentie, noi suntem administrativ...Acel teren care l-am dat sa revina in 
proprietatea comunei Giarmata, daca exista acte doveditoare pentru investitia 
care s-a facut sa ni le prezinte si sa despagubim biserica, sa revina inapoi la 
comuna, sa facem ceva acolo pentru comunitate, nu este normal sa facem un 
parteneriat cu biserica, administatia publica locala nu poate face investitie decat in 
ce este proprietatea lui, sprijina, aloca bani pentru sprijinirea tuturor cultelor . Am 
pus un pariu cu primarul : ca, daca nu se linistesc apele in biserica ortodoxa si 
incep discutiile, in 10 ani cultul ortodox va fi minoritar in comuna Giarmata. V 
arugam frumos, incercati sa ii aduceti pe aceeasi cale pe cei doi preoti care sunt 
colegi, sa se termine aceasta disensiune ! 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: dau cuvantul doamnei 
Dobre  
D-na Dobre : Vreau sa ii dau un raspuns lui domnului Dejeu : Biserica nu se baga in 
problemele Consiliului Local, am venit aici pentru ca aici ati adus in discutie 
biserica . 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: doama Ana Radin, va 
rog … 
D-na Radin Ana : Stimati invitati, Parinte Protopop, consilieri, dragii mei locuitori ai 
Comunei Giarmata, ma bucur ca astazi,v-ati irosit din timpul dumneavoastra liber 
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si ati venit sa luati apararea unui pastor care ne pastoreste, ca , credinciosii sa sara 
in apararea pastorului . Eu, un singur lucru vreau sa va spun, parinet Protopop, 
parinte consilier, eu fac parte din parohia satului Cerneteaz, si la noi au fost 
probleme, si la noi au fost dispute, dar, un singur lucru vreauu s ava spun : atunci 
cand Dumnezeu lucreaza, indiferent cine se opune, indifferent cine ce vrea sa faca, 
peste Dumnezeu nu trece ! Eu, am crezut ca, de fapt, astazi, pe punctual care este 
pe ordinea de zi, este vorba despre atribuirea unui teren pentru a se face candva o 
noua constructive. Eu cred ca nu m-am inselat si am inteles destul de bine, 
practice, dumneavoastra trebuia sa va spuneti durerea, neintelegerea care 
practice exista intre cei doi preoti , de fapt asta este, o neintelegere. Eu la inceput, 
dragii mei locuitori ai Comunei Giarmata, dragiimei crestini, eu, impreuna cu copii 
mei de la Cerneteaz am venit la Biserica Ortodoxa din Giarmata, dupa aceea am 
ramas statutara la noi in Cerneteaz, sii , vreau sa va spun ca am toata adminratia 
fata de parintele Vasiu, este un om cu dar, un om cu har, un om smerit, care stie sa 
duca in spate, asa cum Domnul Isus Hristos a stiut sa isi duca crucea pe Muntele 
Golgota ! Este un parinte care se implica, in primul rand vreau sa spun ca se 
implica in Scoala, face diferite activitati cu copii , chiar si eu am zis, c toate ca si noi 
avenm preot si impreuna cu el facem, particip si eu cu micii mei elevi de la 
Cerneteaz. La inceput cand a venit parintele Vasiu aici, eu am avut o ora deschisa 
de religie. Parintele Vasiu a venit, sa stiti, parintele Marcu nu a venit ! Eu, va spun 
sincer, am toata stima si respectul fata de acest parinte, pentru ca este omul lui 
Dumnezeu, este un om cu dar, este un om cu har si noi niciodata nu putem sa 
luam ceea ce nu avem. Nu i-am dat noi nici darul, nici harul ca sa spunem : ti-l 
luam ! 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Si eu doresc sa spun 
ca, parintele Vasiu ne mobilizeaza de fiecare data cu copii la diferite activitati, 
diferite sarbatori si participam cu mare drag, sa stiti ! si este la noi, de Scoala, si la 
Scoala Giarmata a sustinut o lectie demonstartiva si asta a insemnat multe  ore in 
spate, sa vina, sa munceasca cu copii, lucreaza cu copii prin joc, ii atrage ii 
mobilizeaza frumos si cu drag face ceea ce face !... Doamna Tiuch, va rog… 
D-na Tiuch Lenuta  : Sa ne aducem aminte ca pe ordinea de zi este un proiect de 
hotarare privind atribuirea unui teren . La marea paranteza care s-a deschis aici, 
vreau sa mai deschid eu una : eu am convingerea ca, daca, aceasta solicitare s-ar fi 
facut din partea Parohiei Cerneteaz, dati-le acolo o mie de metrii patrati, nu cred 
ca ar fi asa de multa zazanie… Legat de acest punct de pe ordinea de zi, Comisia 
buget –finante s-a intrunit in sedinta de pregatire a sedintei de consiliu local si a 
constatat ca, in urma cu cativa ani, am hotarat ca un teren de 6255 mp , aflat in 
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PUZ-ul tinerilor intr-o zona frumoasa, sa fie atribuit, rezervat pentru culte 
religioase. Cand am vazut aceasta rezervare mi-a fost teama ca vor veni cultele 
religioase si vor cere bucatica cu bucatica . Am avut o solicitare care ne-a bagat 
putin in corzi, este vorba despre Biserica Greco-Catolica, am rezolvat solictarea 
fara sa ne atingem de acest generos loc . Problema este : de ce nu acum si mai 
tarziu , cand cu totii dorim sa atribuim acest teren Parohiei Ortodoxe Giarmata, o 
Parohie care este a cetatenilor, care are in proprietate o bisericuta, este mica fata 
de numarul de credinciosi si are in proprietate o fundatie. Noua ni s-a parut ca este 
prea putin pentru o parohie. Deci, se cuvine sa ii dam mai mult, singura nelamurire 
pe care o am este legata de solicitare : mi-ar fi placut ca solcitarea terenului 6525 
mp sa o faca Parohia si nu Protopopiatul 
D-l Dejeu Traian : Poate Protopopiatul doreste sa o construiasca…? 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Va rog frumos, 
domnul consilier la Protopop… 
 D-lConsilier Pr. Cristian Pais: N-as fi vrut sa intervin in aceasta discutie, credeam 
ca vom participa la o sedinta in care ve-ti spune : atribuim sau nu atribuim, nu am 
venit sa discutam problemele iscate intre cei doi preoti, sunt problem care le 
rezolvam noi, pe plan bisericesc. Clar, sunt discutii care nu si-ar fi avut locul in 
aceasta sedinta de consiliu local . Intotdeauna cand exista un interes al Bisericii in 
plan pastoral, administrativ, bisericesc, o unitate ierarhic supeioara poate sa se 
substituie unei unitati inferioare. Intrucat, vazand discutiile care sunt aici intre cei 
doi preoti, am vrut sa impiedicam orice disputa care exista intre o parte si cealalta, 
asa ca, solicitarea a venit din partea Protopopiatului Timisoara II ca unitate ierarhic 
superioara . Daca dumneavoastra credeti ca este nevoie sau nu este nevoie de  
atribuirea unui teren , stiti bine, Biserica este mica, vazand ceea ce va fi peste ani 
intrega comuna, o biserica care nu poate sa deeserveasca toata populatia 
ortodoxa din comuna. Avem si in alte commune, de exemplu comuna Giroc, unde 
vor ridica o biserica monumentala, chiar in urmatoarele zile vor pune piatra de 
temelie. Exista nevoia si vointa de a se ridica biserica . Bisercica care o aveti acuma 
va ramane un monument istoric pentru ca este destul de veche si micuta si cred ca 
rostul acestui punct pe ordinea de zi este sa atribuiti sau sa nu atribuiti. Celelalte 
discutii, iertati-ma, nu isi au locul in aceasata sedinta de consiliu local. Si inca un 
lucru : Daca Stefan cel Mare sau ceilati domnitori ar fi stat sa se intrebe ridic sau 
nu ridic biserica astazi nu am fi vazut nici un monument . Multumesc. 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Domnul primar… 
D-l Primar Bunescu Virgil: Eu, ca intotdeauna, primarului ii revine greaua sarcina 
de a trage concluzia, indiferent de cum se va hotara, sunt sigur ca tot eu voi iesi in 
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pierdere : pentru ca, oricum, o parte o sa ramana nemultumita. Dar, important 
pentru mine este ca sa fie cat mai mica partea aceea care sa nu fie multumita. As 
vrea sa fac cateva precizari : parinte Protopop si parinte consilier, asa cum Consiliul 
este foaret viu, asa si consiliul bisericesc de la Giarmata este viu, si Biserica este 
vie. Nu este nimic care sa ne supere pe nicicare faptul ca purtam aceste discutii. 
Asa cum preotul oficiaza casatorii in biserica asa si primarul oficiaza casatoria si 
totdeauna spun celor doi tineri care stau in fata mea  ca , cea mai buna metoda , 
cand, vreodara in viata apare vreo cumpana si o hotarare care trebuie sa o ia , sa 
stea de vorba, sa comunice, pentru ca atunci in mod sigur vor gasi cea mai buna 
solutie ! Si eu sunt convins ca noi vom gasi cea mai buan solutie si astazi nu se 
pune problema de a lua o hotarare vis-a-vis de a atribui, un proiect de hotarare 
daca este da sau nu, tocmai asta a fost intentia, sa dezbatem si acest lucru este 
benefic, pentru ca se vor degaja cateva idei si atunci vom luam hotararea cea mai 
inteleapta. As vrea sa precizez cateva lucruri : din punctul meu de vedere ca 
primar, niciodata si atat timp cat sunt aici nu o sa ma impotrivesc vointei unui 
preot, indiferent care preot este, eu consider ca este trimisul lui Dumnezeu pe 
pamant, este foarte important un preot si ascultarea care trebuie sa i-o dai 
inseamna un lucru care prea putini il pretuiesc, din pacate , se incearca prin 
diverse mijloace a se crea disensiuni intre biserica si societatea civila , intre preoti 
in general , chira in mediul profesoral, medical si altele...este foarte important sa 
tinem aproape de biserica noastra sa nu uitam nici o clipa ca aceasta comuna nu 
are numai credinciosi ortodocsi, are si credinciosi greco-catolici, putini cat mai sunt 
si alte confesiuni, destul de numerosi, si Primaria si Consiliul Local  trebuie sa aiba 
grija de toti , de aceea Consiliul Local intotdeauna, in buget acorda ajutoare sprijin 
pentru toate bisericile si confesiunile. Referitor la finatarea, banii care se dau 
bisericilor in general, vreau sa multumesc consiliului local ca de fiecare data au 
raspuns acestui lucru, si in ultimul timp s-au alocat multi bani pentru biserica 
ortodoxa si pentru celelalte biserici, la un moment nu se acorda acesti bani nu sunt 
decat din punct birocratic , care tine de niste documente care trebuie facute. Acest 
consiliu  si acest primar care semneaza niste documente trebuie sa fie supuse unor 
legi ale Statului Roman. Eu nu imi permit si nu pot sa spun a Consiliul local sa iau 
niste hotarari de plati, pana sunt lucruri lamurite. Vreau sa il felicit pe preotul 
Vasiu aici, sunt multe situatii cand protul si primarul au facut ce au facut, de aceea 
fac precizarea ca biserica sa nu se implice in actiunile politice , colegii meu sa nu 
foloseasca biserica ca instrument politic, acest lucru nu este de dorit .Biserica 
catolica nu este din pacate trecuta ca monument istoric, dar poate fi , trebuie sa 
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facem niste demersuri, si o sprijinim, toate bisericile sa arate asa cum se cuvine. Va 
multumesc tuturor . 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Domnul Delvai… 
D-l Delvai : Daca vor fi in continuare tot felul de discutii, eu am sa ii propun 
domnului primar chiar varianta unui referendum a populate, sa hotarasca  
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona:  In urma discutiilor 
avute, neavand referatul de pe comisia juridical si de pe comisia cultura, 
invatamant si sport, propun retragerea proiectului de pe ordinea de zi  
D-l Primar Bunescu Virgil:  eu am solicitat o informare nu proiect...am invitat pe 
domul protopo si pe preotul paroh sa participe la discutie, daca se degaja o 
idee..sa promovam sa nu .. 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona:  D-l Nitu..  
D-l Nituc Vasile : Sa materializam intr-un act , punctual 3.9 sa fie scos , putem sa 
ne pronuntam la 1.12 la cerere, comisia de urbanism nu a avut aceste materiale,  
comisia de urbanism, prin retragerea domnului Feraru era incomplete, cu alte 
cuvinte…felicit pe toti consilierii care au vorbit si in comisii, de la buget-finate, 
juridc, domnul Primar, pe domnul Delvai, au vorbit si din punct de vedere al 
urbanismului, toate discutiile … ca in urmatoarea sedinta, cu calm, se va gasi cea 
mai buna solutie…eu recomand ca aceasta suprafata de teren este alocata pentru 
culte, avand in vedere ca procentul orthodox este majoritar, astazi este premature 
sa luam o hotarare…ideal ar fi ca biserica sa fie cat mai in centru, asa cum domnul 
primar puncta… 
D-l Rosianu Gavril: fac o precizare…Consiliul local  aluat in discutie numai cererea 
1.12 
D-l Primar Bunescu Virgil:  ca sa dezamorsam partea juridica . Eu imi retrag 
proiectul de hotarare, vreau ca consiliul local sa dea un raspuns la cerere. 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona:  supun la vot : 
initiatorul si-a retras proiectul…voteaza majoritatea pentru retragere. 
 

PUNCTUL 3.11. 
Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 234/ 21.12.2015 
conform Adresa nr. 3007/03.02.2016 privind controlul legalitatii din partea 
Institutiei Prefectului Timis 
 

Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: punctul 3.11. Proiect  
de Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 234/ 21.12.2015 conform 
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Adresa nr. 3007/03.02.2016 privind controlul legalitatii din partea Institutiei 
Prefectului Timis 
Secretar UAT Codreanu Cristina : este legata de 2.11.Cerere nr. inreg. 1510 /25.02 
.2016 / Primaria Comunei Giarmata din partea SC Super Imposer SRL pentru 
eliberarea avizului pentru folosirea statiilor de imbarcare/debarcare de pe raza 
unitatii administrative-teritoriale de pe raza UAT Giarmata si de adresa din partea 
SC Transogar SRL cu nr. 1662 din 02.03.2016 inregistrata la primaria comunei 
Giarmata prin care se solicita avizul pentru utilizarea statiilor de pe raza UAT 
Giarmata, care sa fie altele decat statiile publice pe traseul Giarmata-Flextronics, in 
vederea obtinerii licentei de traseu si a caietului de sarcini pentru traseu judetean 
de persoane prin curse regulate speciale. 
D-l Primar Bunescu Virgil : Se da aviz numai la statiile stabilite prin Conventie 
civila, numai unde exista statii publice 
D-l Dejeu :  
D-l Delvai : : Au facut si pe drumul judetean .Este nevoie de o taxa de folosinta a 
statiilor  
D-l Primar Bunescu Virgil : Nu este legal…Trebuie verificat… 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: rog verificare 
legalitate taxe, doamna Secretar… 
D-l viceprimar Carabulia Ionel : S-au luat taxe in trecut 
D-L Delvai : sa mergem direct pe revocare 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Supun la vot : 8 voturi 
pentru, 5 abtineri, 2 impotriva, a trecut  
 

4.DIVERSE 
 

4.1. Adresa cu nr, 988/09/02/2016 catre Consiliul Local Giarmata privind cauza 
Dosar nr. 7799/30/2015 avand termen de judecata la 16.03.2016/Tribunalul 
Timis/Sectia Contencios Administrativ si Fiscal pentru exprimarea pozitiei fata de 
aceasta actiune 
 
Presedintele de sedinta d-na consilier local Chirila Simona : la 4.DIVERSE avem  

Adresa cu nr, 988/09/02/2016 catre Consiliul Local Giarmata privind cauza Dosar 
nr. 7799/30/2015 avand termen de judecata la 16.03.2016/Tribunalul Timis/Sectia 
Contencios Administrativ si Fiscal pentru exprimarea pozitiei fata de aceasta 
actiune 
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D-l Primar Bunescu Virgil : Este vorba despre actiunea cu domnul viceprimar 
Carbulia, cu termen de judecata in 08.03.2016, adica maine 
D-l Dejeu Traian : nu l-am mandatat pe consilierul juridic Ene Flavius-Iulian sa ii 
reprezinte in justitie 
D-l Carabulia Ionel : este o adresa cu titlu de informare 
Secretar UAT Codreanu Cristina : potrivit prevederilor art. 21 alin. 2 din Legea nr. 
215/ 2001 rep. si act. privind administratia publica locala : „ În justiţie, unităţile 
administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de 
preşedintele consiliului judeţean”. Exista exceptia lipsei calitatii procesuale activa 
sau pasiva a Consiliului Local in fata unei instante. 
D-l Rosian Gavril : Va rog sa publicati pe site-ul official al Primariei Giarmata toat 
Hotararile Consiliului Local  
Presedinte de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: se va da o adresa 
domnului avocat. Supun la vot Rapoartele de activitate ale consilierilor : Dejeu 
Traian, Chirila Simona si Mierlusca Virginia : 14 voturi pentru. 
Secretar UAT Codreanu Cristina : Rog si pe ceilalati consilieri, domnul primar si 
viceprimar sa isi depuna raportul de activitate si declaratiile de avere si de 
interese pana la sedinta urmatoare. 
Presedinte de sedinta d-na consilier local Chirila Simona: Declar inchisa sedinta 
de astazi. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA :                                        SECRETAR UAT GIARMATA: 
Consilier :                                                                        Jurist : Codreanu Cristina 

 
 
 

 
 


