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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA GIARMATA 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi 02-06.2016 cu ocazia Sedintei Extraordinare a  

Consiliului Local al Comunei Giarmata 
 

Presedinte de sedinta  : Consiler local : Leuca Adrian-Răzvan 
Din numar total de 15 consilieri au fost prezenti 10 
Au absentat 5 consilieri locali: domnul Consilier local Dejeu Traian, domnul 

Delvai Ion, doamna consilier local Chirila Simona , domnul Consilier Local Badea 
Constantin, domnul Consilier local Farkas Florin 

Din partea Executivului participa domnul Primar Virgil Bunescu 
Secretar UAT Cristina Codreanu 

 
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Nr. 147 din 31.05.2016. 

 
Ordinea de zi 

Conform Dispozitia Primarului Nr. 147 din 31.05.2016. 
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional Nr. 1/2016 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei 
Giarmata Nr. 7248/16.12.2010-Anexa la HCL nr. 99/07.12.2010 incheiat intre 
Consiliul Local al Comunei Giarmata si SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL 
Giarmata  
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea concesiunii terenului intravilan inscris 
in CF nr. 407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a catre SC Brad Alb SRL  

 
Toate proiectele inscrise pe ordinea de zi sunt initiate de Primarul Comunei 

Giarmata.  
Consilier local Rosianu Gavril : Tine o scurta cuvantare catre colegii din Consiliul 
Local, la ultima sedinta a acestui consiliu in aceasta formula, privind activitatea în 
ultimii 4 ani, cand s-au adoptat peste 200 de hotarari de consiliu... 

Presedintele de sedinta: Leuca Adrian-Răzvan : Buna ziua ! Se doreste modificarea 
Ordinii de zi, în mapa de sedinta este introdus si Procesul verbal al sedintei din 
25.06.2016 pe care se doreste a fi introdus pe ordinea de zi si supus la vot spre 



2 
 

aprobare,  domnul Primar solicita introducerea pe ordinea de zi a unui noupunct 3, 
respectiv Proiectul privind aprobarea Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al comunei Giarmata. 
Se supune la vot noua ordine de zi : 10 voturi pentru 
Presedintele de sedinta: Leuca Adrian-Răzvan : Supun la vot aprobarea Procesul 
verbal al sedintei din 25.06.2016 : 10 voturi pentru 
 

PUNCTUL 1 si 3 : 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E  
Nr. 01 din 29.04.2016 

Si 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

Nr. 03 din data de 28.04.2016 
 

Presedintele de sedinta: Leuca Adrian-Răzvan: PROIECT DE H O T Ă R Â R E Nr. 01 
din data de 29.04.2016 privind aprobarea incheierii Actului aditional Nr. 1/2016 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei 
Giarmata, Nr. 7248/16.12.2010 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Giarmata si 
S. Gospodarie Comunala Giarmata SRL. Având în vedere Expunerea de motive din 
partea Primarului Comunei Giarmata Bunescu Virgil inregistrata cu Nr. 
3354/28.04.2016, prevederile Legi serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, republicata; prevederile Legi 
serviciului public de salubrizare a localitatilor, nr. 101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicata; prevederile Regulamentului-cadru al serviciului 
de salubritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015; 
prevederile art. 36, alin. 2) lit. d) si alin. (6) pct.16 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;  prevederile art. 45, al. 
(1) din Legea adminisţratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare; H o t ă r ă ş t e : Art.1. Se aprobă Regulamentul propriu al 
serviciului de salubrizare al Comunei Giarmata, intocmit in baza Regulamentului-
cadru al serviciului de salubritate, aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 
82/2015. Art.2. Prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei 
Giarmata, se vor respecta întocmai de toţi operatorii serviciului, indiferent de forma 
de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului, 
directă sau delegată. Art. 3. Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al 
Comunei Giarmata, reprezinta Anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
public de salubrizare al Comunei Giarmata, Nr. 7248/16.12.2010 incheiat intre 
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Consiliul Local al Comunei Giarmata si S. Gospodarie Comunala Giarmata SRL in 
forma consolidate prin Actul additional nr. 01/02.06.2016 – Anexa la HCL nr.   / 
02.06.2016. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Comunei Giarmata. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Institutia 
Prefectului Judeţului Timis; Primarul Comunei Giarmata; -A.N.R.S.C. – Agenţia 
Teritorială Deva; - Compartimentele de specialitate interesate. Si PROIECT DE H O T 
Ă R Â R E Nr. 03 din data de 28.04.2016 privind aprobarea Regulamentului 
serviciului public de salubrizare al Comunei Giarmata Consiliul Local al Comunei 
Giarmata, Având în vedere,  Expunerea de motive din partea Primarului Comunei 
Giarmata Bunescu Virgil inregistrata cu Nr. 3354/28.04.2016, prevederile Legi 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicata;  prevederile Legi serviciului public de salubrizare a 
localitatilor, nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, republicata;  
prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate, aprobat prin Ordinul 
preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015; prevederile art. 36, alin. 2) lit. d) si alin. (6) 
pct.16 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare;  prevederile art. 45, al. (1) din Legea adminisţratiei publice 
locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare; H o t ă r ă ş t e : Art.1. 
Se aprobă Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al Comunei Giarmata, 
intocmit in baza Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate, aprobat prin 
Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015.  Art.2. Prevederile Regulamentului 
serviciului de salubrizare al comunei Giarmata, se vor respecta întocmai de toţi 
operatorii serviciului, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în 
care este organizată gestiunea serviciului, directă sau delegată. Art. 3. Regulamentul 
propriu al serviciului de salubrizare al Comunei Giarmata, reprezinta Anexă la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei 
Giarmata, Nr. 7248/16.12.2010 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Giarmata si 
S. Gospodarie Comunala Giarmata SRL in forma consolidate prin Actul additional nr. 
01/02.06.2016 – Anexa la HCL nr.   / 02.06.2016. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Giarmata.  
Consilier local  Tiuch Lenuţa :  De ce nu s-a facut pana acum ? 
Domnul Farkas Ion Vasile ( administrator SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL )  
:  Va asigur ca domnul consilier cu care lucram este fost inspector A.N.R.S.C. Actul 
aditional este o actualizare a uni contract care exista, conform legii care a suferit 
modificari. 
Consilier local Rosianu Gavril  :  Numai prin lege ? 
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Domnul Primar Bunescu Virgil : De ce s-a scumpit gunoiul ? Tariful este pe 
persoana… În conditiile in care se poate intervene prin hotarare de consiliu local sa 
se sustina, sa se subventioneze , pe baza de criterii, dupa venit… 
Domnul Farkas Ion Vasile( administrator SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL ): 
Asa este, este o completare, vreau sa facem lucrurile profesionist, sa fie identificata 
fiecare locuinta, cu membrii care se declara. 
Domnul Primar Bunescu Virgil :  Registrul agricol spune cate gospodarii sunt. 
Domnul Farkas Ion Vasile ( administrator SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL ): 
dorim sa implementam si serviciul de facturare. 

Presedintele de sedinta: Leuca Adrian-Răzvan: Se supune la vot noua ordine de zi : 
10 voturi pentru 

PUNCTUL 2 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

Nr. 02 din data de 24.05.2016 
 

Presedintele de sedinta: Leuca Adrian-Răzvan: PROIECT DE H O T Ă R Â R E Nr. 02 
din data de 24.05.2016 privind aprobarea concesionării terenului intravilan inscris in 
CF nr. 407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a in suprafata de 1.146, 
proprietatea Comunei Giarmata catre SC Bradul Alb SRL. 
Consilier local Nituca Vasile :  Comisia de urbanism face o precizare: Prima cerere 
din partea SC Bradul Alb SRL este din 16.12.2015. Atunci Comisia de Urbanism a 
constatat ca suprafata de teren care se doreste a fi folosita nu era in proprietatea 
Comunei GIarmata. Astfel s-a dat o hotarare de Consiliu Local prin care s-a trecut 
terenul din prorpietatea Statului Roman in proprietatea Consiliului Local al Comunei 
Giarmata. Astazi exista o Carte Funciara cu teren  in proprietatea Consiliului Local al 
Comunei Giarmata. 
Presedintele de sedinta: Leuca Adrian-Răzvan: Citeste proiectul : PROIECT DE H O T 
Ă R Â R E Nr. 02 din data de 24.05.2016 privind aprobarea concesionării terenului 
intravilan inscris in CF nr. 407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a in 
suprafata de 1.146, proprietatea Comunei Giarmata catre SC Bradul Alb SRL 
Consiliul Local al Comunei Giarmata Având în vedere, Expunerea de motive din 
partea Primarului Comunei Giarmata Bunescu Virgil inregistrata cu Nr. /2016,  
Raportul compartimentului de resort din cadrul Primarie Comunei Giarmata / 
SERVICIUL URBANISM , ACHIZITII PUBLICE,PATRIMONIU,INVESTITII SI 
MANAGMENTUL PROIECTELOR cu nr.     /       2016,  Raportul comisiilor de 
specialitate a consiliului…., Cererea din partea SC Bradul Alb SRL inregistrata la 
Primaria Comunei Giarmata cu Nr. 4099/24.05.2016, Raport de evaluare Nr. 
229/31.05.2016 / Expert autorizat ANEVAR Goron Vasile, Extras CF nr. 
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407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a in suprafata de 1.146, proprietatea 
Comunei Giarmata – din data de 08.04.2016, si un Extras CF nr. 407153/Giarmata, 
avand nr. top. 5012/1/1/7/a din data de 30.05.2016,  Prevederile LEGII nr. 213 din 
17 noiembrie 1998 actualizată, privind bunurile proprietate publica, prevederile 
Ordonantei de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica- in forma consolidata; Hotararea Consiliului Local a 
Comunei Giarmata cu Nr. 241/21.12.2015 privind trecerea terenului inscris in CF nr. 
407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a in suprafata de 1.146 mp, de la 
Statul Roman in proprietatea private a Comunei Giarmata si administrarea 
Consiliului Local Giarmata, prevederile art. 36, alin. 2) lit. c) si alin. (5) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare; prevederile art. 45, al. (3) din Legea adminisţratiei publice locale nr. 
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare; H o t ă r ă ş t e : Art.1. Se aprobă 
/ nu se aproba  concesionarea terenului intravilan inscris in CF nr. 407153/Giarmata, 
avand nr. top. 5012/1/1/7/a in suprafata de 1.146, proprietatea Comunei Giarmata 
catre SC Bradul Alb SRL. Art.2. Se insuseste Raport de evaluare Nr. 229/31.05.2016 / 
Expert autorizat ANEVAR Goron Vasile. Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Giarmata prin aparatul propriu de 
specialitate. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: - Institutia Prefectului 
Judeţului Timis;- Primarul Comunei Giarmata;- Compartimentele de specialitate 
interesate.  
Secretar UAT Giarmata Cristina Codreanu: Aveti un Aviz favorabil din partea 
Comisiei de Urbanism ?  
Consilier local Nituca Vasile ( presedintele Comisiei de specialitate urbanism ): Din 
punct de vedere al Comisiei de Urbanism nu mai avem ce discuta, ne dam avizul 
acum, verbal… 
Consilier Local Radin Ana ( membru al Comisiei de specialitate urbanism ) : În 
calitate de consilier local, eu nu am primit convocator, NU cunosc subiectul, nu am 
avut Convocator 
Consilier local Mierlusca Virginia-Ioanela ( membru al Comisiei de specialitate 
urbanism ) : Eu propun o amanare de cateva saptamani, dupa alegeri… 
Secretar UAT Giarmata Cristina Codreanu : Aceasta concesiune nu respecta 
prevederile legale, respectiv art. 13-16 din Legea 215/2001 privind admnistratia 
publica locala care prevede procedura de licitatie publica pentru concesionarea 
bunurilor imobile din proprietatea privata a UAT.a 
Consilier local Tiuch Lenuţa :  Nu este vorba despre OUG 54/2006 ci despre 
prevederile Legii 50/1991 care recunoaste dreptul proprietarului de imobil sa 
concesioneze terenul… 
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Domnul Primar Bunescu Virgil : A mai existat o firma, Bradul Verde, care a facut ce 
vreti dumenavoastra sa faceti … 
Secretar UAT Giarmata Cristina Codreanu : Raportul de evaluare l-am primit astazi, 
2 iunie , in ziua sedintei in plen a Consiliului Local, nu exista nici in prezent un 
Referat al aparatului de specialitate al Primarului, respectiv din partea SERVICIULUi 
URBANISM , ACHIZITII PUBLICE,PATRIMONIU,INVESTITII SI MANAGMENTUL 
PROIECTELOR sau o - Expunerea de motive din partea Primarului Comunei Giarmata 
Bunescu Virgil inregistrata in scris, desi am solicitat acest lucru printr-o nota interna. 
Consilier local Tiuch Lenuţa :  Raport de evaluare Nr. 229/31.05.2016 / Expert 
autorizat ANEVAR Goron Vasile stabileste un prêt de referinta de 8 Euro per metro 
patrat. 
 
Presedintele de sedinta: Leuca Adrian-Răzvan: Supun proiectul la vot : 10 voturi 
pentru. 
Secretarul UAT Giarmata, Jr. Codreanu Cristina, in temeiul prevederilor legale ale 

art. 48 din Legea administratiei publice locale nr. 215 din 2001 republicata si 

actualizata, depun cu prezenta  

OPINIE MOTIVATA A SECRETARULUI UAT GIARMATA 
 referitor la refuzul de contrasemare a hotararii 

Referitor la Pct. 2 de pe ordinea de zi a Sedintei extraordinare a Consiliului 

Local al Comunei Giarmata din 02.06.2016, respectiv PROIECTUL DE H O T Ă R Â R 

E Nr. 02 din data de 24.05.2016  privind aprobarea concesionării terenului 

intravilan inscris in CF nr. 407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a in 

suprafata de 1.146, proprietatea Comunei Giarmata catre SC Bradul Alb SRL 

Motivele pentru care secretarul unitatii territorial-administrative nu 

semneaza hotatarea considerand-o ilegala sunt :  

I. PROIECTUL DE H O T Ă R Â R E Nr. 02 din data de 24.05.2016  privind 
aprobarea concesionării terenului intravilan inscris in CF nr. 407153/Giarmata, 
avand nr. top. 5012/1/1/7/a in suprafata de 1.146, proprietatea Comunei Giarmata 
catre SC Bradul Alb SRL a avut la baza cererea din partea SC Bradul Alb SRL 
inregistrata la Primaria Comunei Giarmata cu Nr. 4099/24.05.2016, Hotararea 
Consiliului Local a Comunei Giarmata cu Nr. 241/21.12.2015 privind trecerea 
terenului inscris in CF nr. 407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a in 
suprafata de 1.146 mp, de la Statul Roman in proprietatea private a Comunei 
Giarmata si administrarea Consiliului Local Giarmata , - Extras CF nr. 



7 
 

407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a in suprafata de 1.146, proprietatea 
Comunei Giarmata – din data de 08.04.2016 si a fost intocmit cu invocarea 
prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica- in forma consolidate, a  prevederilor  
LEGII nr. 213 din 17 noiembrie 1998 actualizată, privind bunurile proprietate 
publica , reglementarile art. 36, alin. 2) lit. c) si alin. (5) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 
Proiectul de hotarare mai sus amintit nu este semnat de Secretarul unitatii 
administrative teritoriale Giarmata. 

II. Din documentele tehnice care au stat la baza proiectului mai sus mintit, 
Raportul de evaluare Nr. 229/31.05.2016 / Expert autorizat ANEVAR Goron Vasile l-
am primit astazi, 2 iunie , in ziua sedintei in plen a Consiliului Local,. 

III. Nu exista nici in prezent un Referat al aparatului de specialitate al 
Primarului, respectiv din partea SERVICIULUI URBANISM, ACHIZITII 
PUBLICE,PATRIMONIU,INVESTITII SI MANAGMENTUL PROIECTELOR sau o  
Expunerea de motive din partea Primarului Comunei Giarmata Bunescu Virgil 
inregistrata in scris, desi am solicitat acest lucru printr-o nota interna. In acest 
contex invoc prevederile imperative ale art 44 din Legea 215/2001 : “ Proiectele de 
hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă 
nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la 
înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, 
cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4). 

IV. Regimul juridic al imobilului teren a carui concesiune se doreste este 
aceea a unui bun imobil din proprietatea Comunei Giarmata, domeniul privat , 
conform extras CF nr. 407153/Giarmata, avand nr. top. 5012/1/1/7/a in suprafata 
de 1.146 mp. In acest caz sunt incidente prevederile art. 123 alin. 2 din Legea 
215/2001 a administratiei publice locale potrivit carora: ” Vânzarea, concesionarea 
şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii” corroborate 
cu prevederile art. 13 din aceeasi lege : “ Terenurile aparţinând domeniului privat al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi 
vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile 
respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, 
aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei”.  

Desi in plenul sedintei Consiliului Local au fost invocate prevederile Legii 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, referitoare la 
concesiune ( consilier local Tiuch Lenuta ) consider ca , in speta nu sunt indeplinite 
conditiile ART. 40 si art. 41  din Legea nr. 50/1991 rep si act. : ,,(1) În cazul când 
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într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locative cu altă 
destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o cota-parte de proprietate asupra 
tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care, 
prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau 
etajul la care este situata proprietatea lor.(2) O dată cu dreptul de proprietate 
asupra construcţiilor, în situaţia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, 
proprietarul dobândeşte şi o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. 
(3) Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu 
suprafaţa utilă a locuinţelor, a caselor de vacanţă ori a suprafeţelor cu altă 
destinaţie din clădire, după caz. Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 32 al   
art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 
din 16 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 
4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 
2008, cu pct. 30^4.ART. 41 Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în 
caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a carei realizare acesta a 
fost constituit. În aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire,,. 

Ori, in speta noastra avem un imobil -cladire deja existent care a fost 
achizitionat potrivit art. 91 din Legea 85/2014 de la SC Agroindustriala Agrogiarm 
Giarmata SA-in insolventa -in baza Contractului de vanzarea-cumparare cu incheire 
de autentificare nr. 529 din 07.10.2015- obiectul contractului il constituie doar 
cladirile, terenul fiind in propietatea Statului Roman la acea data. 

 
Pentru considerentele enuntate si argumentate in drept de mai sus, imi rezerv 

dreptul de a nu contrasemna pentru legalitate Hotararea Consiliului Local privind 
aprobarea concesionării terenului intravilan inscris in CF nr. 407153/Giarmata, 
avand nr. top. 5012/1/1/7/a in suprafata de 1.146, proprietatea Comunei Giarmata 
catre SC Bradul Alb SRL. 

SECRETAR UAT GIARMATA 
Jr. Codreanu Cristina 

Presedintele de sedinta : Leuca Adrian-Răzvan Declar inchisa sedinta de astazi. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA :                                          SECRETAR UAT GIARMATA: 
Consilier local :  Leuca Adrian-Răzvan                       Jurist : Codreanu Cristina 

 
 

 


