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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE 

A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2016, ORA 16.00 

 

Sedinta ordinara a Consiliului Local a Comunei Giarmata a fost convocata 

conform Dispozitiei de Primar nr. 278/08.12.2016. 

Prezenta : 

14 consilieri locali prezenti la inceputul sedintei, 1 consilier local absent ( Carabulia 

Ionel) 

13 consilieri locali prezenti la prima pauza - Lipseste consilier local Borzas Danut, dupa 

cererile cetatenilor, de la prima pauza, nu mai revine, 

12 consilieri locali prezenti dupa Proiectul de hotarare nr. 5 din 26.10.2016 privind 
modificarea regimului de inaltime al constructiilor nou propuse pentru locuire in vatra 
satului de la P+M regim de inaltime minim admis la Parter si modificarea HCL nr. 46 din 
31.07.2016 – initiat de un grup de consilieri locali : Gligor Lucian-Elon, Delvai Ion, Bront 
Alexandru Sorin, Chirila Simona-Anca, Farkas Florin, Badea Constantin 
 
11 consilieri locali prezenti dupa Proiectul de hotarare nr. 8 din 21.10.2016 privind 
exprimarea unui acord de principiu privind extinderea retelei de furnizare a energiei 
electrice in partea de est a localitatii Giarmata spre PUZ-urile aprobate prin HCL 
Giarmata ( prelungirea strazii Morii, limitrof cu DC 58 Giarmata-Ianova ), initiat de catre  
Primarul Comunei Giarmata 
 

Primarul Comunei Giarmata Inng. Bunescu Virgil 

Secretar UAT Giarmata Jr. Codreanu Cristina 

Sef Serviciu Contabilitate : Musteti Mariana 

Arhitect Sef Ing. Fologea Dan 
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 Administrator SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL, Farkas Vasile 

Cetateni 

Presedinte de sedinta : Consilier local Bront Alexandru 

Ora 16.30 

Presedinte de sedinta : Consilier local Bront Alexandru: Buna ziua, dau citire Dispozitiei 

de Primar nr. 278/08.12.2016 

Consilier Local : Borzas Danut : Doresc introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse 

Consilier local : Leuca Adrian : Asta ca sa discutam ce se mai intampla in Comuna... 

Domnul Primar Bunescu Virgil : Am si eu o informare cu privire la un dosar in instanta la 

care este parte domnul Varga si Consiliul Local, Dosar nr. 4643/30/2016 la Tribunalul 

Timis, avand ca obiect ,, obligatia de a face ,,   pentru exprimare a pozitiei fata de acest 

dosar. 

Presedinte de sedinta : Consilier local Bront Alexandru : Acesta va fi un nou punct pe 

ordinea de zi. 

Domnul Primar Bunescu Virgil : Mai am un Referat nr. 9321 din 13.12.2016 de la 

Compartimentul Asistenta Sociala, privind cele trei case sociale ramase libere. 

Inca un punct pe ordinea de zi se refera la participarea Comunei Giarmata la licitatia 

publica pentru achizitionarea cladirii Gradinitei . 

Si inca patru, cinci puncte extra ordinii de zi :  

1.  si 2. Privind intabularea a doua drumuri , 

3. Privind rectificare bugetara in urma a doua adrese de la Consiliul Judetean , Anaf si 

doua propuneri , una de la Scoala Gimnaziala Giarmata si una de la viceprimar, 

4. Privind preluarea unui numar de 677 de unitati de compostare de al ADID . 

5. Privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale Giarmata 

Secretar UAT Giarmata Codreanu Cristina: Fiind multe puncte extra ordinii de zi au 

intervenit unele modificari/ renumerotari fata de numerotarea din ordinea de zi 

prezentata in Convocator/ Dispozitia Primarului nr. 278/08.12.2016. 
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Presedinte de sedinta : Consilier local Bront Alexandru : supunem la vot ordinea de zi in 

forma finala, cu toate proiectele extra introduse pe ordinea de zi.......14 voturi pentru. 

Vazand ca sunt multi cetateni in sala , propun sa incepem cu interpelari si sa dam 

cuvantul cetatenilor. 

Consilier local Leuca Adrian : Va invit sambata si duminica la un turneu/ campionat  de 

fotbal, deschis pentru toti cetatenii, incepand de dimineata. 

Domnul Primar Bunescu Virgil : Vreau sa adresez niste cuvinte colegilor. Fac apel, 

indiferent de culoarea politica, noi suntem aici sa servim intereselor comunitatii si sa 

participati intr-o sedinta extraordinara in urmatoarele zile, pentru rectificarea 

bugetului. As dori sa participati la Festivalul Datini si Obiceiuri sambata de la ora 18-

21.00  

Consilier local : Delvai Ion : Doresc sa stiu daca este un raspuns la dosarul lui Varga si 

care este acesta?.... 

Domnul Primar Bunescu Virgil : Urmatorul termen va fi in 20 ianuarie 2017. 

Domnul Dejeu Traian (Cetatean din sala): Voi face plangere penala !!! Voi face plangere 

penala !!! 

Secretar UAT Giarmata Codreanu Cristina : Referitor la Dosarul in instanta mai devreme 

amintit, in urmatoarea sedinta a Consiliului Local va voi prezenta HCL 97/2015 si HCL 

121/2015 care sunt in discutie in dosar. 

Domnul Brad Radu ( cetatean din sala ) : Am o intrebare pentru doamna Secretar. Am 

depus o cerere de un an, pentru cumpararea unui teren si nu am primit nici un 

raspuns... 

Secretar UAT Giarmata : Codreanu Cristina : Cunosc foarte bine cazul dumneavoastra, 

ati fost de mai multe ori in audiente la mine, insotit de avocat, si in Consiliul Local in 

plen ati fost de mai multe ori, aveti si o hotarare de Consiliu Local din 

noiembrie/decembrie 2015, stiti ce aveti de facut, v-am spus procedura de fiecare data, 

stiti acum ce acte aveti nevoie, nu doriti sa va conformati... 

Domnul Primar Bunescu Virgil :Vreau sa am si eu o pozitie. Pe teren exista o constructie 

achizitionata de dumneavoastra la licitatie publica de la un lichidator judiciar. Acum 

veniti si cereti de la Consiliul Local si terenul. In Consiliul Local al Comunei Giarmata 

exista o practica, sa se dea si terenul proprietarului constructiei, asa mi se pare firesc... 
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Secretar UAT Giarmata : Codreanu Cristina :Va citesc art. 123 din Legea 215/2001 care 

se aplica situatiei dumneavoastra si care impune organizarea unei licitatii publice pentru 

achizitionarea acestui teren. ,, ART. 123  Jurisprudență 

(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului 

public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea 

regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea 

hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din 

domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.(2) Vânzarea, 

concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiilelegii.(3) 

Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judeţene 

hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-

teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora 

beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. 

Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul 

local sau judeţean, după caz,,. 

Domnul Brad Radu: nu am primit nici un raspuns in scris... 

Secretar UAT : pentru ca ati fost de multe ori, ore in sir in audiente , insotit si de avocat, 

si v-am explicat.... 

Consilier local Delvai Ion : Unde este cererea ? 

Domnul Primar : eu pun rezolutia...Din punctul meu de vedere nu este nici o vina din 

partea Consiliului Local, este o problema a executivului... 

Consilier local Borzas Danut:  Faceti un raspuns cu ce este nevoie... 

Domnul Primar : voi directiona cererile direct catre Consiliul Local, direct catre Comisiile 

de specialitate... 

Secretar UAT : Corespondenta este in atributiile Secretarului... 

Presedinte de sedinta : catre cetateni...daca mai doreste cineva... 

Doamna Claudia Rateanu ( cetatean ): am o cerere catre Consiliul Local pentru un acord 

de principiul necesar la Enel... 

Secretar UAT : exista proiect de hotarare pentru asta , cererea dumneavoastra este pe 

ordinea de zi... 

Domnul Stoian Ilie ( cetatean ) : am depus nenumarate cereri pentru un teren sa imi fac 

casa...ultima cerere am depus-o in 2006, nu o mai gasesc.... 
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Consilier local Delvai Ion : Cunosc cazul... 

Consilier local Lingurar : Domnule Primar, am auzit din sat ca ati inmanat cheile caselor 

sociale ?... 

Consilier local Borzas Danut: in 31 august am aprobat ( votat) caietele de sarcini... 

Domnul Primar : am facut o simpla sfintire...il stiu si eu pe domnul Stoian, a cerut un 

teren...a fost evacuat de pe vremea lui Rosianu... 

Doamna consilier local Tiuch Pacurariu :  am verificat Anexa la Contractul de inchiriere 

case sociale .... 

Presedinte de sedinta : sa luam o pauza. Lipseste domnul consilier local Borzas Danut. 

Dupa pauza, propun sa incepem cu punctul 9, respectiv Proiectul de hotarare nr. 7 din 
06.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Modificare PUZ aprobat prin 
HCL Giarmata nr. 35/2007 din zona rezidentiala in Zona de productie nepoluanta, 
depozitare, spatii comerciale si servicii,, situat in Comuna Giarmata, DJ 691, km 9+400 
dreapta inscris in CF nr. 404072, 404053, 404062, 404044, 404142, 404082, 404074, 
404055, 404063, 404047, 404144, 404084, 404079, 404058, 404064, 404049, 404146, 
404086, 404075, 404069, 404078, 404059, 404067, 404051, 404148,404089/ Giarmata, 
aprobat de catre Primarul Comunei Giarmata 
 
Consilier local Leuca Adrian-Razvan : Am discutat acest punct pe comisie, am avizat 
favorabil, avem referatul domnului Arhitect Sef Fologea 
 
Domnul Primar : a mai fost solcitat in Consiliul local, dar nu a fost pus in aplicare. PUZ-ul 

de azi este conform PUG Giarmata nou. 

Consilier local Delvai Ion : face parte si din Puz-ul doamnei Adriana ?... 

Beneficiari/Proiectant Doamna ing. Suteu : acum nu.... 

Presedinte de sedinta : se supune la vot : 13 voturi pentru... 

Trecem la punctul 8, PROIECT DE HOTARARE NR. 5 din 06.12.2016 privind atribuirea in 
folosinta gratuita a 2000 mp din terenului inscris in CF nr. catre Biserica Baptista 
Emanuel Giarmata , CIF 28444070 pentru proiectul ,, Viitor pentru Strada Veseliei ,, si 
acord de principiu pentru realizarea documentatie de dezmembrare 
 
Consilier local Leuca Adrian-Razvan : citeste proiectul... 

Secretar UAT : este necesar pentru realizarea documentatiei de dezmembrare... 
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Consilier local Tiuch Pacurariu : Aviz de principiu pentru drum ? 

Consilier local Lingurar : Haideti sa fim mai buni ! 

Domnul Primar: Un proiect pentru aprobarea documentatiei de dezmembrare. 

Suprafata de 2000 mp pentru Biserica Baptista restul pentru locuinte, Legea 15/2003... 

Consilier local Delvai Ion: daca spunem ca ii dam ne obligam ca in 30 de zile sa ii facem 

documentatie.... 

Domnul Primar: sa il dezmembram in 3 : 2000 mp pentru Biserica si restul, 3000 mp si 

2600 mp... 

Consilier local Tiuch Pacurariu :  propun fara atribuirea in folosinta gratuita a 2000 mp 

din terenului inscris in CF nr. catre Biserica Baptista Emanuel Giarmata , CIF 28444070 

pentru proiectul ,, Viitor pentru Strada Veseliei, sa fie numai  ,, exprimarea unui acord 

de principiu pentru realizarea documentatiei de dezmembrare din CF 406154 cu 

suprafata totala de 0,76 Ha in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de 

2000 mp Bisericii Baptiste Emanuel Giarmata , CIF 28444070 pentru proiectul ,, Viitor 

pentru Strada Veseliei ,,. 

Presedinte de sedinta : se supune la vot varianta finala cu amendament d-na Tiuch : 13 

voturi pentru... 

Consilier local Delvai Ion: presedintele de sedinta va urmarii realizarea documentatiei... 

Presedinte de sedinta: sa trecem la punctul 1 Supunerea spre aprobare a procesului 
verbal al sedintei anterioare din data de 17.11.2016 
 

Consilier local Tiuch Pacurariu :  avem la dispozitie acest proces verbal de sedinta 

!?....Referitor la Convocarea, exista adresa cu nr. 8560 din 11.11.2016 prin care s-a facut 

convocarea...Se supune la vot: nu voteaza nimeni....Sa se corecteze acest proces verbal  

cu domnul consilier local Lingurar, prezent, domnul consilier local Badea absent... 

Presedinte de sedinta : Se supune la vot: nu voteaza nimeni... 

Trecem la punctul 2, doamna Secretar... 

Secretar UAT : Expune consiliului local Opinia Motivata a Secretarului UAT Giarmata fata 
de sedinta din data de 17.11.2016, citeste Opinia... 
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Domnul Primar: Consilierii locali au dreptul sa convoace o sedinta a consiliului local 

extraordinara...Timpul a fost legal... 

Secretar UAT : Este corect ce spuneti dar exista o procedura de convocare legala 

conform Legii 215/2001... 

Presedinte de sedinta : Trecem la punctul 3 PROIECT DE HOTARARE NR. 1 din 
15.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Giarmata 
pe trimestrul IV 2016, conform Anexa, conform adresei de la Consiliul Judetean, adresa 
de la ANAF, extra banii ceruti de la scoala pentru Serbarea Vine, vine Mos Craciun ! si 
luminitele de Craciun pentru iluminat stradal cerute de viceprimar... 
 

Consilier local Tiuch Pacurariu :  citeste proiectul, Anexa in special... 

Consilier local Delvai Ion: solicit introducerea in rectificarea bugetara aceasta si a sumei 

pentru scoala de 109,000 lei... 

Secretar UAT : Mai este si o cerere din partea Clubului sportiv privat Milenium care 

doreste 15.000 ron pentru serbarea de Craciun...Trebuie sa aveti o baza legala, un 

contract de finatare conform  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare,...nu un contract de asociere care, 

dupa ultimele recomandari ale Curtii de Conturi nu prea sta in picioare....trebuie sa fiti o 

personalitate juridica fara scop lucrativ de utilitate publica, sa desfasurati servicii de 

interes public local... 

Consilier local Leuca Adrian-Razvan :  Suntem inscrisi la Directia Judeteana de Sport 

Timis... 

Consilier local Lingurar: Daca am da acesti bani ar fi ilegal astazi ?... 

Secretar UAT : Cam da ! 

Consilier local Delvai Ion: eu pe fotbal nu dau nici un ban. Eu nu as prefera sa dam bani 

de acasa... 

Consilier local Tiuch Pacurariu :  Consiliul local trebuie sa finanteze astfel de activitati 

confrom Legii 215/2001 

Domnul Primar : sa se faca o Hotarare de Consiliu Local separata... 

Presedinte de sedinta : pauza. Revenim la proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetara 
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Consilier local Tiuch Pacurariu :  mai avem de distribuit 149.204, 25.000 la scoala, 

152.119 lei pentru luminitele de craciun, 429.023 se erctifica, la capitolul 51, bunuri si 

servicii... 

Presedinte de sedinta : supunem la vot 

Consilier local Delvai Ion: supuneti la vot si adresa de la ANAF din octombrie cu nr. 8292 

din 03.11.2016 pentru cei 109/104,90 lei... si cea de la Consiliul judetean cu 429.023 lei 

din 14.12.2016 

Presedinte de sedinta : supunem la vot adresa de la ANAF din octombrie cu nr. 8292 din 

03.11.2016 6 voturi pentru, 1 vot impotriva, 6 voturi abtineri....a picat !!! 

Domnul Primar : nu-i nimic ca nu votati banii pentru copii, voi da o Dispozitie de primar 

sa nu se piarda acesti bani.... 

Presedinte de sedinta :  

Presedinte de sedinta : supunem la vot adresa de la Consiliul judetean cu 429.023 lei 

...13 voturi pentru 

Presedinte de sedinta : Trecem la punctul 4, PROIECT DE HOTARÂRE NR. 2 din 
15.10.2016 privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 91 din 25.05.2016 privind 
atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a terenurilor inscrise in 
Anexa 
 

supunem la vot : 13 voturi pentru 

 
Trecem la punctul 5, PROIECT DE HOTARARE Nr. 3 din 17.11.2016 privind indreptarea 

erorii materiale din HCL nr. 18 din 16.08.2016 privind aprobarea Planului de Ocupare a 

functiilor publice centralizat al Primariei Comunei Giarmata, Judetul Timis pe anul 2016 

si revocarea HCL nr. 62/ 14.04.2016 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor 

publice centralizat pe anul 2016 

supunem la vot : 13 voturi pentru 

Trecem la punctul 6 , PROIECT DE HOTARÂRE NR. 3 din 16.11.2016 privind aprobarea 
incheirii unui act aditional privind prelungirea valabiltatii pana la 31.12.2017 la 
contractul de concesiune nr. 1031/19.04.2001 pentru pasune comunala Giarmata, sat 
Cerneteaz A 338, Ps 30/1, F 21/2, Ps 27, F 26 
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Consilier local Delvai Ion: De ce nu s-a facut licitatie publica ? 

Domnul Primar : avem termen pana in martie .... 

Consilier local Delvai Ion: in caz de scoatere la licitatie publica conform plan parcelar se 

incheie concesionarea prelungita prin HCL actual 

Presedinte de sedinta : supunem la vot  cu tot cu amendament : 13 voturi pentru 

Trecem la punctul 7 PROIECT DE HOTARARE NR. 7 din 26.10.2016 privind modificarea 
regimului de inaltime al constructiilor nou propuse pentru locuire in vatra satului de la 
P+M regim de inaltime minim admis la Parter si modificarea HCL nr. 46 din 31.07.2016 
 

Consilier local Leuca Adrian-Razvan : au fost doua propuneri 1. Doar pentru Parter si a 2. 

a cand are vecinatate cu o mansarda sa se faca mansarda... 

Consilier local Delvai Ion: pe arterele principale sa se respecte regimul de inaltime ! 

Consilier local Badea Constantin : Pe strada mea nu s-a respectat regimul de inaltime ! 

Domnul Primar: eu merg pe varianta domnului Arhitect Sef Fologea, sa vina de fiecare 

data in Consiliul Local... 

Consilier local Gligor : Cand e vorba de urbanism , limita minima este mansarda... Am 

facut acest proiect pentru ca se face Mansarda obligatoriu, fara sa se vrea. Noi vorbim 

despre vatra satului. 

Doamna Consilier local Chirila Anca pleaca, au mai ramas 12 consilieri. 

Cu amendamentul ridicat în plen de catre Arhitect sef ing. Fologea Dan in 
unanimitate ,, modificarea regimului de inaltime minim al constructiilor nou propuse 
pentru locuire in vatra satului de la P+M regim de inaltime minim admis la Parter numai 
in cazul imobilelor care au in acelasi aliniament imobil vecin direct ( stanga/dreapta) cu 
regim de inaltime Parter,, 
 

Presedinte de sedinta : supunem la vot  cu tot cu amendament : 12 voturi pentru 

Punctul 8 si 9 au fost votate, trecem la punctul 10 Proiectul de hotarare nr. 8 din 
21.10.2016 privind exprimarea unui acord de principiu privind extinderea retelei de 
furnizare a energiei electrice in partea de est a localitatii Giarmata spre PUZ-urile 
aprobate prin HCL Giarmata ( prelungirea strazii Morii, limitrof cu DC 58 Giarmata-
Ianova ), initiat de catre Primarul Comunei Giarmata  
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Consilier local Leuca Adrian-Razvan : Nu este un proiect sa aducem noi curent 
 

Domnul Primar : Oamenii au nevoie de curent, dar au nevoie de un acord de principiu 

pentru asta 

Consilier local Lingurar: imi pare rau, trebuie sa plec, imi dau votul meu pentru acord de 

principiu 

Domnul Consilier local Lingurar pleaca, raman 11 consilieri 

Secretar UAT : citeste adresa de la Enel care cere exprimarea unui acord, Adresa Enel 

Distributie Banat nr. 151816 din 15.12.2015 referitoare la solicitare racordare 

Presedinte de sedinta : supunem la vot  : 12 voturi pentru 

Trecem la punctul 11, Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pentru activitatea din 
anul 2016, in temeiul art 51 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, nu exista nici un raport de 
activitate depus sau inregistrat, nu doreste nimeni sa ia cuvantul la acest punct 
Trecem la punctul 11, Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Comunei Giarmata pentru anul 2016, in temeiul art. 50 alin. 3 din 
Legea 393/2004, si aici, la fel, nu exista nici un raport de activitate depus sau inregistrat, 
nu doreste nimeni sa ia cuvantul la acest punct 
 
Trecem la punctul 12, Raport de activitate al Primarului Comunei Giarmata pentru anul 
2016  privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, in 
temeiul art.63 pct (3) lit a din Legea nr. 215/2001, nu exista raport, nu se ia cuvantul 
 
Trecem la punctul 13, Depunerea declaratiilor de avere si a Declaratiilor de interese ale 
consilierilor locali pentru mandatul/mandatele din anul 2016 , nu sunt declaratii de 
depus 
 
Mai sunt puncte introduse extra ordinii de zi initiale : Referatul cu nr. 9321 din 
13.12.2016 din partea Compartimentului Asistenta Sociala/ Primaria Comunei Giarmata, 
privind cererea domnului Gavrilescu, a doamnei Cracana Luminita Gabriela, a doamnei 
Bran Liliana Lenuta si a doamnei Mates Petrila Ioana 
 
Secretar UAT : Nu exista materiale , documentatie si proiect de hotarare pentru acest 
punct, propun discutarea acestui punct intr-o sedinta urmatoare, fie si extraordinara, 
pentru a da o forma de legalitate acestui Referat 
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Presedinte de sedinta : supunem la vot  : 11 voturi pentru 

Trecem la urmatorul punct introdus extra ordinii de zi, referitor la Proiectul de 

hotarare nr. 13 din 15.11.2016 privind aprobarea acordarii unui mandat special 

Primarului Comunei Giarmata Bunescu Virgil / Secretarului UAT Giarmata Codreanu  in 

vederea reprezentarii intereselor Consiliului Local in procedura de vanzare la licitatie 

deschisa cu strigare, conform caietului de sarcini, in vederea cumpararii bunurilor  

imobile situate in Giarmata, Gradinita inscrisa in cf nr. 405788, cu drept de a semna 

actele notariale si a depune orice decumentatie in vederea realizarii mandatului primit 

Domnul Primar : citeste Oferta de cumparare nr. 5033 din 24.06.2016 si publicatia de 
vanzare 205/04/ITM/2009 din 05.12.2016, in prezent exista aproximativ 360.000 ron 
alocati in bugetul local pentru aceasta, putem merge de la 50%, limita maxima ! propun 
ca mandatul sa il ia doamna Secretar Codreanu Cristina 
 
Presedinte de sedinta : supunem la vot  : 11 voturi pentru 

Trecem la urmatoarele doua puncte introduse extra ordinii de zi, Proiectul de hotarare 

NR. 9 din 15.10.2016 privind aprobarea intabularii imobilului -teren categoria de 

folosinta drum situat in extravilanul localitatii Giarmata, cu nr. cad  DE 267 cu suprafata 

de 1696 mp, in baza documentatiei topo-cadastrale realizata de SC Multilines SRL / 

Proiect nr. 232/2016, initiat de Primarul Comunei Giarmata si Proiectul de hotarare nr. 

10 din 15.10.2016 privind aprobarea intabularii imobilului -teren categoria de folosinta 

drum situat in extravilanul localitatii Giarmata, cu nr. cad  DE 213 cu suprafata de 2184 

mp, in baza documentatiei topo-cadastrale realizata de SC Multilines SRL / Proiect nr. 

238/2016, initiat de Primarul Comunei Giarmata,  

Presedinte de sedinta : supunem la vot  pe amandoua: 11 voturi pentru 

Domnul Primar: Referitor la drumul de la Valeo, ca tot veni vorba de intabulat drumuri, 

terenul este invecinat cu o rezerva de fond funciar. Drumul a ramas la jumatate fara o 

banda de sens si oamenii sunt interesati sa facem un schimb de terenuri si sa se faca si a 

adoua banda . Practic nu se modifica suprafata ci se repozitioneaza rezerva de fond 

funciar. Daca nu vreti, mergem in Comisi ade fond funciar. 

Trecem la urmatorul punct introdus extra ordinii de zi, Proiectul de hotarare Nr.12 din 

15.10.2016 privind preluarea unui numar de 677 de unitati de compostare individuala si 

numirea unui reprezentnt al UAT Giarmata pentru predarea-primirea bunurilor, initiat 

de Primarul Comunei Giarmata 
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Domnul Primar : e responsabilitatea viceprimarului, daca nu votati, exista posibilitatea 

sa se faca Dispozitie de Primar si in urmatoarea sedinta se prezinta un Proiect de 

hotarare 

Presedinte de sedinta : supunem la vot  : 11 voturi pentru  

Presedinte de sedinta :Trecem la urmatorul punct introdus extra ordinii de zi, Proiectul 

de hotarare nr. 14 din 15.12.2016 privind numirea a trei reprezentanti ai Consiliului 

Local al Comunei Giarmata in Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale Giarmata 

pentru anul şcolar 2016-2017, initiat de Primarul Comunei Giarmata 

Propunerilor din plen ale consilierilor locali, analizand fosta componenta a 

reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Giarmata : Farkas Florin, Leuca Adrian-

Razvan, Delvai Ion,  domnul consilier local Badea Constantin propune pe consilier local 

Bronţ Alexandru în locul domnului consilier local Farkas Florin si doamna consilier local 

Tiuch Pacurariu Lenuta propune in locul domnului consilier local Delvai Ion pe domnul 

viceprimar Mihalceanu Claudiu 

Presedinte de sedinta : supunem la vot  : 11 voturi pentru . Declar sedinta inchisa. 

          Presedinte de sedinta :                                                        Secretar UAT Giarmata 

Consilier local : Bront Alexandru-Sorin                                     Jr. Codreanu Cristina  

 


