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ȘEDINȚA A FOST CONVOCATĂ CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI CU NR. 391/17.11.2020 

                                                     PROCES - VERBAL 

         Încheiat în plenul ședintei extraordinare a Consiliului Local Dumbrăviţa din data de 

20.11.2020, ora 17,30. Sedința se desfășoară fizic la sediul Primăriei comunei 

Dumbrăvița, sala de mese.  

         La ședință participă din partea executivului: dl primar: Horia-Grigore Bugarin 

         Secretar: constat că sunt prezenți 14 membrii ai Consiliului local și cei 3  consilieri 

locali supleanti care urmează să depună jurământul în cadrul sedintei de astăzi. 

        Dl primar prezintă proiectul ordinii de zi: 

                                     PROIECT DE ORDINE DE ZI: 

 

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanti, ale căror mandate au 

fost validate prin Încheierea civilă nr. 12023/12.03.2020,  pronunțată  de 

Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 29256/325/2020. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedință.  

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului  comunei Dumbrăvița.  

4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul 

Consilului local al comunei Dumbrăvița.    

5. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului legal al Comunei 

Dumbrăvița în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 

pentru implementarea obiectivului de investitii „Reabilitare rețea apă şi  extindere 

rețea de canalizare în Comuna Dumbrăvița, jud. Timis” – măsura 7.2 – AFIR. 

        Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr. 1, 2,3 

6. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului legal al Comunei 

Dumbrăvița în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 

pentru implementarea obiectivului de investitii „Construire Gradinita P+1E, 

amenajare incintă și împrejmuire în Comuna Dumbrăvița, jud. Timis” – măsura 7.2 

– AFIR. 

       Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr. 1, 2,3 

7. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului legal al Comunei   

Dumbrăvița în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 

pentru implementarea obiectivului de investitii „Achiziţionarea şi instalarea 

sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii în localitatea Dumbravita. – măsura 19.2 – AFIR. 

       Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr. 1, 2,3 

8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului legal al Comunei   

Dumbrăvița în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 
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pentru implementarea obiectivului de investitii ,, Dotarea Centrului de Zi, comuna 

Dumbrăvița, județul Timiș – măsura 2/6B – AFIR. 

       Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr. 1, 2,3 

9. Informarea Consiliului local cu privire la Regulamentul de organizare si  

functionare a Consiliului local precum și a modificărilor ce se impun  a fi luate intr 

o sedinta viitoare a Consiliului local. 

10. Propuneri de desemnare a 3 reprezentanti ai Consiliului local Dumbravita pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Dumbrăvița și 1 

reprezentant al  Consiliului local Dumbravita in Comisia pt evaluarea și asigurarea 

calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Dumbrăvița. 

    11. Cereri/diverse 

 

         Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”.  

         Secretar : Dau citire dispozitivului sentintei civile nr. 12023 din 12.11.2020, a 

Judecatoriei Timisoara prin care s-a dispus validarea mandatelor consilierilor locali 

supleanti si anume: Sandor-Daniel-Florin,  Făgăraș-Tigriș Alexandru George, Zincă 

Ovidiu-Călin. 

         Invit dnii consilieri supleanti care au fost validati prin sentinta civilă nr. 12023 din 

12.11.2020, a Judecatoriei Timisoara  sa depună jurământul de credință prevazut la art 

117 alin 1 din Codul administrativ. 

          Dnii consilieri Sandor-Daniel-Florin,  Făgăraș-Tigriș Alexandru George, Zincă 

Ovidiu-Călin, depun în ordine alfabetică în fata Consiliului local jurământul de credință. 

         Secretar : prezint procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 23.10.2020 

        Aveți obiecții la conținutul procesului verbal din data de 23.10.2020 ?  

        Dl Farca : nu am participat la sedintă, nu stiu ce s-a discutat. 

        Secretar: puteti sa vă informati de la colegi despre continutul procesului verbal sau 

să urmăriti înregistrarea ședinței. Sunt optiuni pt a sti ce s-a discutat sau mai aveti 

optiunea de a nu vota procesul verbal, cum doriti. 

        Secretar: supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

23.10.2020, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, 2 abtinere ( dl. Farca, dna Sîrmon) 

      Trecem la pct 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui 

de sedință  

      Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița, Avizare: Comisia de specialitate nr. 1 

      Conform Regulamentului în vigoare aprobat prin HCL Dumbrăvița nr. 94/2019, 

presedintele de sedintă este ales pt o perioadă de 1 lună prin regula rotatiei tuturor 

consilierilor în ordine alfabetică. 

      Dl Farca : am formulat un amendament la proiectul de hotarâre nr. 46774/17.11.2020 

privind alegerea președintelui de sedință , în sensul să fie specificat la art. 1 alin (2) : 

Durata mandatului presedintelui de sedintă este de 1 lună calendaristică, până la 30 

noiembrie 2020. Asta ca să nu fie discutii sau interpretari referitoare la perioadă. 
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       Secretar : este o chestiune de interpretare in proiect este mentionat la art. 1 că 

perioada este de 1 lună începând cu luna noiembrie , deci nu poate fi decât o lună 

noiembrie. Dar nu–i bai, cum doriti! 

       Nu mai sunt alte intrebari supunem la vot amendamentul formulat de dl Farca:  

Art 1 alin (2) Durata mandatului presedintelui de sedintă este de 1 lună calendaristică, 

până la 30 noiembrie 2020. Amendamentul este aprobat cu 17 voturi ,,pentru” 

       Supunem la vot proiectul de hotarare de la pct. 2, nr. 46774/17.11.2020 privind 

alegerea președintelui de sedință, cu amendamentul formulat de dl farca si aprobat,  

care este aprobat cu 17 voturi pentru-unanimitate.   

       Dl Bledea Vasile este ales presedinte de sedință pt luna noiembrie 2020. 

Presedinte: Trecem la pct 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea 

viceprimarului  comunei Dumbrăvița 

       Dl primar : am propus din partea Aliantei politice USR-PLUS pe dl consilier Grui 

Sergiu-Dorin. 

       Dl consilier Popescu : propun din partea grupului PNL pe dl consilier Margău Sorin-

Nicolae. 

       Presedinte: nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot procedura de alegere a 

viceprimarului pe buletinele de vot, cu ambii candidati pe un buletin de vot sau pe 

buletine separate. Se bifează în dreptul candidatului semnul x, iar buletinele care nu au 

bifat semnul x în dreptul candidatului ( patrulater) sau au ambii candidati bifati sunt nule.  

       Supunem la vot procedura de vot: Varianta 1: 1 buletin de vot cu ambii candidati – 9 

voturi, varianta 2 : 2 buletin de vot cu fiecare candidat- 8 voturi. 

       Secretar: da, a fost aprobata varianta 1 cu I singur bulletin de vot. Solicit o pauză de 

cateva minute pt intocmirea buletinelor de vot.  

        Presedinte : reluăm sedinta cu pct 3 proiect de hotărâre privind alegerea 

viceprimarului  comunei Dumbrăvița. 

        Dl consilier Margău: as dori sa fac o scurta prezentare a Curriculum vitae, intr o 

prezentare scurta dl consilier Margău candidat la functia de viceprimar al comunei 

Dumbrăvița prezintă  Curriculum vitae si motivatia candidaturii. 

        Dl consilier Grui : într o prezentare scurtă dl consilier Grui candidat la functia de 

viceprimar al comunei Dumbrăvița prezintă  Curriculum vitae si motivatia candidaturii. 

        Presedinte: trecem la vot secret, in ordine alfabetică se votează alegerea 

viceprimarului in cabina de vot. 

        Au votat toti cei 17 consilieri. 

        Secretar : prezint rezultatul votului secret exprimat pt functia de viceprimar:  

        Dl Grui : 10 voturi ,,pentru” 

        Dl Margău 4 voturi ,,pentru” 

        Voturi nule: 3 voturi. 

        Dl consilier Grui întruneste majoritatea de voturi absolută prevăzută de art. 152 alin 

(2) fiind ales viceprimar al comunei Dumbrăvița în mandatul 2020-2024. 
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      Vă mulțumesc pentru încredere, scopul este să facem administratie nu interese de 

partide, avem asteptări mari și sunt convins că împreună vom face treabă bună.  

       Dl Cionca:   felicit pe dl viceprimar, ne dorim să performeze dl primar si echipa lui, 

ne dorim ca proiectele începute de dl Malac să fie implementate, am ales să nu facem 

alianță dar vom fi activi și vom vota toate proiectele benefice pt locuitorii commune, este 

telul tuturor conform jurământului. Vreau să vă spun că la următoarea sedință venim cu 

un proiect de hotărâre foarte important pentru sănătatea  locuitorilor comunei împotriva 

virusului Covid Sars Cov2 . 

        Presedinte : Trecem la pct 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consilului local al comunei Dumbrăvița.    

         Solicit să faceti propuneri pe grupuri de consilieri.Conform proiectului de hotărâre 

Comisia de specialitate nr. I  pentru următoarele domenii: Economie, buget, 

finanțe, impozite și taxe, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului și patrimoniu, 

administrarea domeniului public și privat, ordine publică,  

      Comisia de specialitate nr. II  pentru următoarele domenii:  muncă și protecție 

socială, protecția copilului, tineret, sport, familie și sănătate; 

      Comisia de specialitate nr. III  pentru următoarele domenii : administrație locală, 

cultură, știință, învățământ, turism, culte, protecția mediului și relații internaționale 

      Comisia nr. I are 7 membrii, iar Comisia nr. II si III cate 5 membrii. 

      Propuneri vă rog:  

      Dl primar : propun să dăm cuvântul dnei consilier Sperlea de la Pro România, apoi 

dlui Miklos de la UDMR sunt cate un singur membru, apoi in ordine crescatoare a 

mandatelor grupul PSD, PNL si USR-PLUS. 

      Dna Sperlea: propun să fiu aleasă în Comisia de specialitate nr. I  

      Dl Mikloș : propun să fiu aleas în Comisia de specialitate nr. II 

      Dl Cionca : grupul PSD : propun în Comisia de specialitate nr. I pe dl Cionca si dl 

Malac și în Comisia nr. III pe dl Peț. 

      Dl Margău : grupul PNL : propun pe dl Popescu și dl Margău în Comisia de 

specialitate nr. I, în Comisia de specialitate nr. II pe dl Făgăraș-Tigriș și  în Comisia de 

specialitate nr. III pe dl Zincă. 

      Dl presedinte Bledea: grupul USR-PLUS: propun pe dl Griu,  dl Vlădescu și Bledea 

în Comisia de specialitate nr. I,  în Comisia de specialitate nr. II pe dl Farca si dna 

Sîrmon și  în Comisia de specialitate nr. III pe dl Șandor, dl Pereanu și dra Teleagă. 

     Presedinte: sunt propusi 8 membrii pt comisia nr. I, si doar 4 membrii pt Comisia nr. 

II.  Conform configuratiei politic rog grupul PNL si PSD sa se inteleagă , sa fie de accord 

cu propunerile, altfel supunem la vot.  

     Grupul PNL si PSD nu sunt de accord cu propunerea, se supune la vot faptul ca :  

1. Comisia nr. 1 să aibă 2 membrii PNL 

2. Comisia nr. 1 să aibă 2 membrii PSD 
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In urma votului s-a votat ca grupul PNL să aibă 2 membrii in Comisia I-12 voturi 

,,pentru”, grupul PSD să aibă 2 membrii in Comisia I-5 voturi ,,pentru”. 

In urma votului grupul PSD propune pe dl Cionca în Comisia de specialitate nr. I,  

și pe dl Malac în Comisia de specialitate nr. II . 

Presedinte : propunerile făcute se supun la vot si sunt votate astfel  

Comisia de specialitate nr. I , - 7 membrii : Dna Sperlea, dl Cioncă, dl Popescu, 

dl Margău, dl Bledea, dl Grui și dl Vlădescu , 16 voturi ,,pentru”, 1 abtinere (Malac) 

     Comisia de specialitate nr. II , - 5 membrii : dl Mikloș dl Malac, Dl Făgăraș-

Tigriș, dl Farca și dna Sîrmon, 17 voturi ,,pentru” 

           Comisia de specialitate nr. III - 5 membrii : dra Teleagă dl Peț, dl Zincă, dl 

Sandor, dl Pereanu. - 17 voturi ,,pentru” 

           Presedinte:  luăm o pauză pt ca membrii comisiilor sa-si stabilească presedintele si 

secretarul comisie și să acorde avizul pt cele 4 proiecte de hotărâre care urmează să fie 

dezbătute.  

           Presedinte : comisiile au ales presedintele si secretarul comisiei după cum 

urmează:  

      Comisia de specialitate nr. I ,  dl Popescu- secretar, dl Bledea-presedinte.  

          Comisia de specialitate nr. II , Dl Făgăraș-Tigriș – presedinte, dl Farca – secretar                          

Comisia de specialitate nr. III, dra Teleagă – presedinte, dl Pereanu - secretar 

    Presedinte : avem avizul comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâre de 

la pct. 5-8. Toate avizele sunt favorabile. 

     Presedinte : Trecem la pct 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului legal al Comunei Dumbrăvița în relația cu Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea obiectivului de 

investitii „Reabilitare rețea apă şi  extindere rețea de canalizare în Comuna 

Dumbrăvița, jud. Timis” – măsura 7.2 – AFIR. 

   Nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotarare de la pct. 5 proiect de 

hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Dumbrăvița în 

relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru 

implementarea obiectivului de investitii „Reabilitare rețea apă şi  extindere rețea 

de canalizare în Comuna Dumbrăvița, jud. Timis” – măsura 7.2 – AFIR, care este 

adoptat cu 17 voturi ,,pentru”- unanimitate. 

    Presedinte : Trecem la pct 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului legal al Comunei Dumbrăvița în relația cu Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea obiectivului de 

investitii „Construire Gradinita P+1E, amenajare incintă și împrejmuire în Comuna 

Dumbrăvița, jud. Timis” – măsura 7.2 – AFIR. 

      Nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotarare de la pct. 6 proiect de 

hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Dumbrăvița în 

relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru 
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implementarea obiectivului de investitii „Construire Gradinita P+1E, amenajare 

incintă și împrejmuire în Comuna Dumbrăvița, jud. Timis” – măsura 7.2 – AFIR. 

, care este adoptat cu 17 voturi ,,pentru”- unanimitate. 

         Presedinte : Trecem la pct 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului legal al Comunei   Dumbrăvița în relația cu Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea obiectivului de investitii 

„Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei 

şi prevenirea criminalităţii în localitatea Dumbravita. – măsura 19.2 – AFIR. 

         Nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotarare de la pct. 7 proiect de hotărâre 

privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei   Dumbrăvița în relația cu Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea obiectivului de 

investitii „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea 

siguranţei şi prevenirea criminalităţii în localitatea Dumbravita. – măsura 19.2 – AFIR, 

care este adoptat cu 17 voturi ,,pentru”- unanimitate. 

      Presedinte : Trecem la pct 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului legal al Comunei   Dumbrăvița în relația cu Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea obiectivului de investitii ,, 

Dotarea Centrului de Zi, comuna Dumbrăvița, județul Timiș – măsura 2/6B – AFIR. 

    Nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotarare de la pct. 8 proiect de hotărâre 

privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei   Dumbrăvița în relația cu Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea obiectivului de 

investitii ,, Dotarea Centrului de Zi, comuna Dumbrăvița, județul Timiș – măsura 2/6B – 

AFIR, care este adoptat cu 17 voturi ,,pentru”- unanimitate. 

    Presedinte : Trecem la pct 9 de pe ordinea de zi, informare a Consiliului local cu 

privire la Regulamentul de organizare si  functionare a Consiliului local precum și a 

modificărilor ce se impun  a fi luate intr o sedinta viitoare a Consiliului local. 

    Primar : in sedinta din decembrie o să dezbatem Regulamentul de organizare si  

functionare a Consiliului local pentru că se impun o serie de modificări.  

   Presedinte : Trecem la pct 10 de pe ordinea de zi, propuneri de desemnare a 3 

reprezentanti ai Consiliului local Dumbravita pentru a face parte din Consiliul de 

administratie al Scolii Gimnaziale Dumbrăvița și 1 reprezentant al  Consiliului local 

Dumbravita in Comisia pt evaluarea și asigurarea calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale 

Dumbrăvița, la fel si pentru gradinita Inima Culorilor Dumbravița, câte 1 reprezentant 

 Secretar : in sedinta viitoare a consiliului local trebuie sa dezbatem proiectul de hotarâre 

privind desemnarea a 3 reprezentanti ai Consiliului local Dumbravita pentru a face parte 

din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Dumbrăvița și 1 reprezentant al  

Consiliului local Dumbravita in Comisia pt evaluarea și asigurarea calitatii din cadrul 

Scolii Gimnaziale Dumbrăvița, la fel si pentru gradinita Inima Culorilor Dumbravița, 

câte 1 reprezentant. 

   Dl presedinte . propuneri vă rog pt Consiliul de administratie la Școală : 
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    Dl Cionca propune pe dl Peț 

    Dl Margau propune pe dl Zincă 

    Dl Șandor propune pe dna Teleagă 

    Dl Sandor propus membru in CEAC la scoală. 

    Dl Sandor propune pe dna Sîrmon în CA la gradinită 

    Dl Margău propune pe dl Făgaras-Tigriș in CEAC la gradinita. 

    Secretar : am notat.  

    Sectretar: dna Husar Nicoleta prezinta un memoriu privind activitatea clubului de sport 

ACS Dumbravita. 

   Dl primar: propun sa fie discutat memoriul prima data în Comisia nr. II apoi in plen. 

   Dl Malac :  felicit pe dl viceprimar pt functie, membrilor de comisie le spun ca nu va fi 

usor, e mult de muncă. Vreau sa fac o informare a proiectelor aflate in implementare pe 

AFIR: la Gradinita urmează sa fie facut procesul verbal de receptive finală, reteua de apa 

canal este aproape de final, la supraveghere video este acum licitatia de achizitie iar la 

dotare Centru de zi este in implementare -dotare sala pentru copii cu dizabilităti. La 

reabilitare baza sportivă trebuie semnat contractual de finantare, un alt proiect este cresa 

de 2.000 .000 euro. 

    Dl primar: proiectul cu dotarea Centrului de zi ne obligă la niste clauze pe care UAT 

nu le poate indeplini, nu poate sa se oblige. Beneficiile sunt cvasiinexistente, la stadion o 

sa analizam este un proiect bun pentru comună dar primul vă spun ca nu există 

oportunitatea pentru comună. Proiectele pe fonduri europene sunt si vor fi o prioritate.  

  Dl Malac : cunosc indicatorii, nu e imposibil de realizat. 

  Dl primar : va spun ca nu-i găsim copii. 

   

   Președinte: declar ședința închisă. 

 
                       Președinte de ședință          
                                                                                         Secretar general al U.A.T. com. Dumbrăviţa 

                        …………………                               

                              Vasile BLEDEA                                           ………………………… 
                                                                                        Marius ROŞIAN-MITROVICI   

 

 

 

 

 

 

 
APROBAT  ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ  DIN DATA DE 27.11.2020 

Nr. de consilieri prezenţi: _____  

Aprobat  _____   voturi ,,pentru’’ 

Nr. voturi  „abţineri” ____, nr. voturi  împotrivă _____, nr. de mandate in funcție: 17 consilieri 


