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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

PROCES VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE 

DIN DATA DE 21.12.2016 

Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr. 282 din 19.12.2016 

PREŢENTA : 13 consilieri locali  prezenti, 2 absenti ( Delvai Ion si Farkas Florin ) 

Presedinte de sedinta : consilier local Bront Alexandru-Sorin 

Consilier local Brozas Danut :  Vreau diverse !!! 

Diverse : se discuta despre comportamentul angajatilor de la SC Gospodarie 

Comunala Giarmata SRL, despre asfaltarea drumurilor din comuna, record current 

in PUZ-ul Tinerilor, record gaz, parc, central comunei 

Presedinte de sedinta : Buna seara ! Citeste Dispozitia Primarului nr. 282 din 

19.12.2016. 

Domnul Primar:  propun extra ordinii de zi anuntate urmatoarele : 

1. Proiectul de hotarare nr. 2 din 21.12.2016 privind taxele si impozitele locale ale 

Comunei Giarmata pe anul 2017 cu modificarea si completarea HCL Giarmata nr. 

206 din 29.10.2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale ale Comunei 

Giarmata pe anul 2016, initiat de Viceprimarul Comunei Giarmata 

2. Acord de principiu privind schimbul de terenuri pentru repozitionarea rezervei 
funciare fara modificarea suprafetei pentru largirea pe doua benzi a drumului de la 
Hella 
 
3. PROIECT DE HOTARARE Nr. 3 din 21.12.2016 privind aprobarea Modelului  cadru 
al caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiului cu 
destinatie comerciala situat in Comuna Giarmata, sat Cerneteaz str. Nica Iancu 
Iancovici nr. 78 conform Anexei 1 
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4. PROIECT DE  HOTARARE NR. 4 din 21.12.2016 privind aprobarea Planului de 
actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de munca 
prestate lunar de catre persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de 
ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexa 
 
5.Informare privind situatia juridica a Dosarului din instanta avand ca parti Varga 
versus Comuna Giarmata prin Primar, obiectul dosarului : refuz solutionare cerere 
(punere in aplicare HCL). 
 

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : se supune la vot ordinea de zi cu toate 

puctele propuse : 11 voturi pentru, 2 abtineri 

Trecem la punctul 1, PROIECT DE HOTARARE NR. 1 din 19.12.2016 privind 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Giarmata pe 
trimestrul IV 2016, conform Anexa 1, 2 si 3 
 

Domnul Primar Bunescu Virgil: sustine in detaliu ( privitor la fiecare 

suma/capitol bugetar ) rectificarea bugetara referitoare la doua Dispozitii de 

Primar care trebuiesc ratificate, recunoscute de catre Consiliul Local  si la banii 

veniti de la Ministerul Dezvoltarii Regionale pentru drumuri. 

Consilier local Doamna Tiuch: Sumele sunt in buget ? 

Domnul Primar Bunescu Virgil: Eu mi-am asumat raspunderea prin dispozitia 

Primarului. Nu toate sumele sunt intrate in cont...La articolul 1 : se aproba 

recunoasterea Dispozitiei Primarului nr. 280 si 281 din 2016, la art. 2 : se 

aproba rectificarea bugetara privind sumele primite de la Ministerul Dezvoltarii 

Regionale pentru drumuri conform Referatului 9570. 

Consilier local domnul Gligor : Cand este receptia finala la strada Batrana ? 

Domnul Primar Bunescu Virgil: Se face receptia finala a situatiei care este in 

prezent 

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : Proiectul de rectificare bugetara cu 

cele trei puncte  
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Consilier local Doamna Tiuch : Citeste Referatul 9570 din 21.12.2016 privind 

suma de 1.880.000 lei  

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : citeste proiectul in intregime 

Domnul Primar Bunescu Virgil: sumele de la scoala : 104.000 lei si rectificarea 

bugetara pentru drumuri au fost preluate anterior in Dispozitiile de Primar 280 

si 281, apoi vine suma de 1 880 000 si 1 270 000 lei 

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : se supune la vot : 2 abtineri si 11 

voturi pentru  

Punctul 2, Proiectul de hotarare privind taxele si impozitele locale pe 2017, 

taxele si impozitele locale pe 2016 raman la fel pe 2017 cu urmatoarele exceptii 

: art. 457 impozitul pe cladiri nerezidentiale personae fizice se modifica 

Consilier Local Leuca Adrian-Razvan : propun marirea impozitului pe terenurile 

arabile intravilane pentru care s-au facut PUZ-uri 

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : se supune la vot: 

 art. cu 0,2% : 12 voturi pentru , 

bonificatiile de 10% : 12 voturi pentru , 

5 lei pragul creantelor : 12 voturi pentru , 

Amendamentul domnului Leuca pentru marirea impozitului arabil intravilan 

fara curti constructii de la valoarea actuala la 50 %, conform Codului fiscal : 11 

voturi pentru, o abtinere 

Consilier Local Leuca Adrian-Razvan : propun o taxa pentru folosirea capelei 

Consilier Local Carabulia Ionel : o taxa pe 24 ore de 50 Lei  cu utilitati incluse  

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : se supune la vot amendamentul 

domnului Carabulia: taxa pentru folosirea capelei de 50 lei/24 ore/cu utilitati 

incluse : 12 voturi pentru 

Punctul 3 Acordul de principiu privind realizarea unui schimb de terenuri 

pentru largirea la 2 benzi a strazii Hella Corporation 

Se supune la vot 
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Consilier Local Leuca Adrian-Razvan : Noi suntem de acord, dar nu e treaba 

noastra… 

Secretar UAT Codreanu Cristina : va fi trecut prin comisia de Fond Funciar 

Domnul Primar Bunescu Virgil: Au venit la mine sa le dau un acord de principiu 

Il scoatem de pe ordinea de zi, il bagam in Comisia de Fond Funciar 

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : pleaca consilier local Vieriu Andrei , 

ora 18.10, raman 12 consilieri locali prezenti 

Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru inchirierea 

SAD in Cerneteaz 

Consilier local Domnul Badea Constantin : Sa fie conform contract cu SC 

Farmacia Sf Ana 

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : se supune la vot  

Art. 1: pretul de pornire este pretul legal stabilit 10 voturi pentru, 2 abtineri 

A iesit doamna consilier local Anca Chirila, revine 

Art. 2 Comisia de licitatie – sa fie din cadrul Primariei Comunei Giarmata, in 30 

de zile de la data prezentei HCL 

Art. 3 data licitatiei ramane la alatitudinea comisiei stabilirea datei inceperii 

procedurii  

10 voturi pentru, 2 abtineri 

Presedinte de sedinta cl. Bront Alexandru : Proiect de hotarare nr. 5 privind 

planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea 

orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca, din 

familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, conform Anexa 

Se retrage consilier local domnul Gligor Eleon 

se supune la vot : 11 voturi pentru 
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Punctul 6 / informare privind situatia juridica a Dosarului din instanta avand ca 
parti Varga versus Comuna Giarmata prin Primar, obiectul dosarului : refuz 
solutionare cerere (punere in aplicare HCL). 
 

Domnul Primar Bunescu Virgil: Consiliul local isi mentine sau nu hotararile ? 

Consilier Local Carabulia Ionel: propun sa revocam HCL-urile 

Consilier local Leuca Adrian-Razvan : propun rsa refacem Raportul de evaluare 

Consilier local Tiuch Lenuta : nu vreau sa imi insusesc HCL 97 si 121 

Consilier local Lingurar : nici dumneavoastra nu ati fost de acord cu refacerea... 

 

Presedinte de sedinta : Declar sedinta inchisa. 

        

 Presedinte de sedinta :                                                        Secretar UAT Giarmata 

Consilier local : Bront Alexandru-Sorin                                Jr. Codreanu Cristina  

 

 


