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ȘEDINȚA A FOST CONVOCATĂ CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI CU NR. 
117/14.04.2021 

PROCES – VERBAL 
 

         Încheiat în plenul ședintei ordinare a Consiliului Local Dumbrăviţa din data de 
20.04.2021, ora 17,00. Sedința se desfășoară online-prin mijloace electronice de 
comunicare prin intermediul aplicatiei ZOOM CLOUD MEETINGS.   
         La ședință participă din partea executivului: dl primar: Horia-Grigore Bugarin, 
secretar general Diana Marinchi, insp. de spec. Cristescu Lăcărmioara, insp. sup. 
Blaga Lucian. 
          
         Preşedinte de şedinţă este dl. consilier – MALAC VICTOR. 
 Președintele de ședință face apelul nominal al consilierilor locali; sunt prezenți 
toți cei 17 consilieri.   

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
data de 24.03.2021, obiectii dacă sunt ?  
        Nu sunt obiectii, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 
data de 06.04.2021, care este aprobat în unanimitate, cu 17 voturi ,,pentru”.  
Președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi :  îl supune spre aprobare și 
se aprobă cu unanimitate de voturi. Se supune spre aprobare ordinea de zi cu 
materialele transmise de către d-na secretar general și se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
 
Președintele de ședință dă citire la proiectul ordinii de zi:                                     

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și 
devizul general la obiectivul de investiții ” Extindere rețele de canalizare Zona 
Lac, comuna Dumbrăvița” 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și 

nr.3; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achziționării serviciilor juridice de 
consultanță, asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor UAT comuna 
Dumbrăvița, conform Dosarelor din Anexă; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al 
comunei Dumbrăvița, al terenurilor cuprinse în Anexă; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor tehnice și diminuarea cu 
8 mp a suprafeței de teren, înscris în CF nr.411775, cu nr. cad. 411775 (De 159 – 
str. Tudor Vladimirescu) domeniul public al comunei Dumbrăvița, jud.Timiș; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei ” Stații de încărcare 
electrice auto JUICE POLE 2X22 KW”  pe str. Franyo Zoltan, vis a vis de Parcul 
central, în fața casei cu nr.33;  
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și    
nr.3; 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT 

comuna Dumbrăvița pe anul 2021, a programului obiectivelor de investiții pe anul 
2021 și a agendei culturale pentru anul 2021; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, 
nr.2 și nr.3; 

7. Discutarea cererilor depuse; 
8. Diverse. 
 

Președintele de ședință  supune spre aprobare proiectul ordinii de zi și se aprobă 
cu unanimitate de voturi. Se supune spre aprobare ordinea de zi cu materialele 
transmise de către d-na secretar general și se aprobă cu unanimitate de voturi.  

 
 

 1. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.1 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a acordat aviz favorabil la toate Ph de pe proiectul 
ordinii de zi.  
Președintele de ședință – este vorba despre o extindere la un proiect pe fonduri 
europene transfrontaliere. Aș fi vrut să văd măcar străzile pe care se face 
extinderea din bugetul local. Poate dl.Primar ne poate lămuri.  
Primar – este vorba despre toate străzile din zona Lac, unde sunt case pe stradă.  
Președintele de ședință – sunt mai multe zone, cea de lângă pădure și cea de lângă 
centură.  
Primar – este vorba doar de zona de lângă centură.  
Insp. de spec. Cristescu – pot da citire străzilor din zona Lac unde se va face 
canalizarea. Este vorba de străzile din bugetul local.  
Președintele de ședință – celelalte străzi sunt cuprinse în bugetul local.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost propus, și se aprobă cu 
unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
 

 2. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.2 de pe proiectul ordinii de zi;  
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Președintele de ședință – nu sunt amendamente. Nemaifiind alte discuții, se 
supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 
17 voturi ”pentru”.  
 

 3.Președintele de ședință dă citire PH de la pct.3 de pe proiectul ordinii de zi;  
Insp.sup. Blaga – este vorba despre mai multe străzi care intră în patrimoniul 
nostru. 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
 

 4. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.4 de pe proiectul ordinii de zi;  
Insp.sup. Blaga – este vorba despre o sesizare a unor cetățeni – soții Carabenciov, 
care stau pe str. Crișan. Problema lor este pe str. T. Vladmirescu. Au contractat o 
lucrare de actualizare date imobil. Am verificat și în teren. Se va putea înscrie 
suprafața peste terenul.  
Președintele de ședință – care este situația? Se lățește drumul? 
Insp. Sup. Blaga – strada trebuia să fie de 12 m, în prezent este de 13 m.  
Cons. Cioncă – dacă se poate, aș vrea să-i spun dl-ui Blaga că ar trebui să se 
actualizeze baza de date, pentru mai multe străzi. La str. Baladei nu este 
geometrie. M-am ocupat eu personal și nu este actualizată baza de date. Să nu se 
facă actualizarea peste această stradă.  
Insp. sup. Blaga – am mai dat și alte Hotărâri în acest sens.  
Cons. Cioncă – trebuie să vedem să nu se suprapună peste străzile existente. Ar fi 
indicat să facem un inventar al străzilor care nu au geometrie. La orice lucrare se 
elimină orice risc de suprapunere.  
Președintele de ședință – dl. Primar poate pune la dispoziție bani pentru 
actualizarea bazei de date a acestor străzi. Dl. Blaga știe care este evidența 
acestor străzi. 
Primar – ne vom ocupa și de acest proiect.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
 

 5. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.5 de pe proiectul ordinii de zi; - 
din câte știu această stație a fost achiziționată în mandatul anterior. Este de bun 
augur și necesar pentru proprietarii de mașini electrice. Poate va trebui să ne mai 
gândim și la o altă stație de alimentare.  
Cons. Mărgău – stația a fost achiziționată deja? 
Primar – da, a fost achitată. 
Președinte de ședință – această stație a fost primită bonus de la Enel, pentru 1000 
de corpuri de iluminat. Nu am mai reușit să emitem o HCL pentru punerea în 
funcțiune a acestei stații.  
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Cons. Șandor – aș avea o întrebare. Este vorba despre o stație rapidă, 2 mașini se 
pot încărca simultan. Vor mai trebui și alte stații. S-a făcut un studio legat de 
compatibilitate? 
Președinte de ședință – nu s-a făcut niciun studiu atunci. Trebuie să se facă acum 
la instalare.  
Cons. Șandor – ar trebui să ne gândim. E bine că a venit stația și că trebuia să o 
acceptăm.  
Președintele de ședință – dacă dl. Primar dorește, se vor mai putea achiziționa.  
Cons. Mărgău – nu trebuie să le achiziționăm. Le vom putea primi de la Fondul de 
Mediu.  
Primar – din datele pe care le avem, în Dumbrăvița sunt doar 5 mașini electrice.  
Cons. Mărgău – ca și informație, să știți că sunt 100 mil euro fonduri disponibile 
pentru achiziționarea de mașini electrice.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  

 
 6. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.6 de pe proiectul ordinii de zi; - 
am înțeles că sunt amendamente la PH.  
Cons. Bledea – sunt mai multe amendamente. Amendamentele de la USR PLUS sunt 
formulate în legătură cu o adresă primită de la Finanțe. Avem mai multe tipuri de 
venituri previzionate, care provin din taxe și impozite, fonduri europene și 
naționale și cotele defalcate. Aceste cote defalcate au întârziat. Avem niște 
diferențe între venituri și aceste cote.  
Președintele de ședință dă citire la amendamentele propuse de către USR PLUS. 
De unde veți mai lua bani? Lista de investiții este destul de subțire. 
Cons. Bledea – suma nu se ia de la un singur proiect, se ia din mai multe locuri.  
Primar – o parte din investiții au legătură cu primăria. Ne gândeam la un spațiu 
pentru SVSU, și pentru partea de autospecială, am amânat investiția. De 
asemenea, la căminul cultural am mai redus sumele, și la drumuri, am redus, și le 
vom amâna, pâna la rectificarea bugetară din iulie. Și la bunuri și servicii am 
constatat că ne putem încadra, putem să ne ducem până la sfârșitul anului.  
Președinte de ședință – să ne dați o explicație și pentru pct. 3 de la 
amendamente. 
Primar – sunt niște sume cuprinse în contabilitate. Avem deja o persoană nouă pe 
partea de executare silită. A recuperat deja 100.000 lei, și sperăm să putem 
recupera toți banii.  
Președintele de ședință supune spre aprobare cele 3 amendamente propuse de 
USR PLUS  și se aprobă cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
Președintele de ședință dă citire amendamentelor propuse de PNL.  
Cons. Mărgău – pentru primul amendament, colegul Popescu a lucrat mai mult. 
Este vorba despre achiziționarea sau confecționarea unor stații de transport 
pentru M45. În prezent stațiile sunt pe carosabil.  
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Președinte de ședință – stațiile sunt facultative, momentan.  
Cons. Mărgău – stațiile de protecție vor fi mobile, vor fi pe structură metalică, 
fără fundație, până ajung cele definitive.  
Președinte de ședință – aș propune să achiziționăm stații care să rămână ulterior 
definitive. Se vor amplasa în funcție de cerințe. Se va putea muta locația.  
Cons. Popescu – în privința stațiilor din teren, ele trebuie să se poată muta ușor. 
Necesitățile de transport se vor modifica. Eu am luat în considerare să putem fi 
flexibili, să le putem muta ușor. Ținem la partea de transport în comun, și felul în 
care se desfășoară acum este departe de ceea ce ne dorim.  
Primar – suntem în discuții cu IKEA ca să extindem transportul în comun. 
Propunerea PNL este foarte potrivită.  
Președintele de ședință supune spre aprobare primul amendament propus de PNL  
și se aprobă cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
Președintele de ședință – al doilea amendament vizează alocarea sumei de 
100.000 lei pentru realizarea unui PUZ în zona industrială.  
Cons. Mărgău – ideea acestui amendament a venit ca urmare a faptului că zona 
industrială este slab dezvoltată, parcelele nu sunt în proprietatea primăriei, și 
dacă va fi dezvoltată corespunzător, va aduce cei mai mulți bani la bugetul local.  
Președinte de ședință – zona industrială este situată în partea stângă și în partea 
dreaptă a Centurii Timișoarei. Trebuie să avem un drum colector ca să facem 
accesul.  
Cons. Cioncă – mare partea a zonei industriale este tratată în PUG. Insă nu s-a 
obținut aviz de la Direcția Agricolă, terenul fiind foarte bun pentru agricultură. 
Este vorba de partea dreaptă a Centurii. Eu aș fi de acord cu un PUZ Director, 
dacă se va putea elabora. Mai simplu, se va putea face un studiu de cvartal, și să 
vedem dacă vom putea obține aviz de la OCPI și de la Direcția Agricolă pentru 
acest teren.  
Președintele de ședință supune spre aprobare al doilea amendament propus de 
PNL  și se aprobă cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
Președintele de ședință – al treilea amendament vizează alocarea sumei de 4000 
lei pentru Basketball.  
Cons. Făgăraș – este vorba despre un proiect pentru copii de la Scoală.  
Primar – vom putea redirecționa banii de la concertul de Paști către acest proiect.  
Cons. Făgăraș – probabil vom realiza acest proiect în lunile mai – iunie.  
Președintele de ședință supune spre aprobare al treilea amendament propus de 
PNL și se aprobă cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
Președintele de ședință – al patrulea amendament vizează construirea de terenuri 
de sport în proximitatea parcurilor.  
Cons. Mărgău – ne-am gândit la parcurile Terra sau Albedra, va fi locul de întâlnire 
al tinerilor din Dumbrăvița, cu vârste între 10 – 16 ani. Ar fi un bun moment.  
Președintele de ședință – v-ați gândit și la o scenă? 
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Cons. Mărgău – nu ne-am gândit la o scenă. Vom vedea ce bani se vor primi la 
rectificarea bugetară.  
Primar – există bani și de la MTS, s-ar putea primi fonduri.  
Președintele de ședință supune spre aprobare al patrulea amendament propus de 
PNL  și se aprobă cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
Președinte de ședință -  mai sunt încă două amendamente propuse de către 
consilierii PSD. Primul amendament vizează rețele electice introduse subteran.  
Cons. Cioncă – din anul 2017 avem o hotărâre care interzice liniile aeriene. Este 
prevăzută și bugetarea anuală. Bugetul este destul de strâns, ar trebui măcar 
pentru străziile care se vor moderniza în acest an, pentru a deschide această linie 
bugetară. Vom completa la rectificarea bugetară.  
Președinte de ședință – am reușit să introducem subteran curenții slabi. E mult de 
făcut în Dumbrăvița, dar extinderile de iluminat public le-am făcut. Conducerea să 
ia legătura cu operatorii care folosesc aceste rețele. Sunt câteva zeci de km 
făcuți. Dl. Guler vă poate da toate detaliile. 
Președintele de ședință supune spre aprobare primul amendament propus de 
consilierii PSD și se aprobă cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
Președinte de ședință – al doilea amendament vizează promenada de la liziera 
pădurii.  
Cons. Cioncă – este vorba de un proiect din anul 2018, care se referă la zona de 
promenadă, de la B-dul Ghioceilor la str. Constructorilor. Este de un real folos 
cetățenilor la sfârșit de săptămână. Foarte mulți cetățeni vin aici pentru recreere. 
Nu a găsit de unde am putea lua acești bani. Aș vrea să avem în vedere acest 
proiect la rectificarea bugetară semestrială. Măcar de la B-dul Ghioceilor la str. N. 
Bălcescu. 
Primar – această porțiune va intra în planul de reabilitare. Vom avea alocate sume 
din bugetul de funcționare. Se va conserva porțiunea deja executată.  
Președinte de ședință – a fost un proiect de realizare a unei piste de biciclete. S-a 
realizat până la str. Castanilor. Jumătate din cei 3 km ar fi rezonabil, urmând ca 
în bugetul de anul următor, sau poate mai repede, să realizăm și cealaltă parte.  
Cons. Șandor – oamenii se plimbă prin pădure. Și am văzut că s-au curățat 
podețele. Cu bani mult mai puțini. Lumea se plimba cu bicicletele mai mult în 
pădure, nu lângă pădure.  
Președinte de ședință – pădurea aparține teritorial de UAT Timișoara și este în 
administrarea Ocolului Silvic.  
Cons. Șandor – cred că s-ar putea rezolva cu cei de la Ocolul Silvic. Eu de când m-
am mutat în Dumbrăvița am fost extrem de nemulțumit că nu este îngrijită 
pădurea. Conexiunea și vorbitul nu costă nimic. Am discutat acum 1 an, 2 ani 
poate, și după 1 lună s-au amenajat coșurile de gunoi în pădure.  
Cons. Cioncă – ceea ce spune dl. Cons. Șandor este ok. Noi ne dorim o pistă de 
biciclete și o zonă de promenadă.  



20 aprilie    
2021 ŞEDINŢĂ ORDINARĂ  20 APRILIE  2021 

 

Pagină 7 din 9 
 

Cons. Șandor – am spus ceea ce voiam să spun demult despre pădure. Se pot face 
multe cu bani mai puțini.  
Cons. Cioncă – se va scoate din fondul forestier pădurea și va fi administrată de 
Mun. Timișoara.  
Cons. Popescu – colegul Cioncă a preluat ideea. Partea de promenadă este ok. 
Sper ca Primăria Timișoara să amenajeze un loc fabulos, nu mi-aș dori o 
amenajare care să nu aibă respect pentru natură. Cred că aș vedea o legătură și 
cu sala de sport, un concept integrat. Trebuie să fie condițiile naturale bune. 
Când plouă traseele sunt destul de greoaie. Ce nu mi-aș dori e să transformăm 
această zonă în zonă de trafic.  
Primar – aș dori să intervin. Este liziera pădurii. Este o zonă de promenadă și 
ciclism. Se va putea intra doar pentru riverani. Sunt sigur că vor fi fonduri, ca să 
construim un proiect intergrat, inclusiv cu Grădina Zoologică.  
Președinte de ședință – nu s-a pus problema să se circule cu mașina. Se pot pune 
stâlpi ca să nu fie acces.  
Cons. Vlădescu – sunt sigur că suntem în asentiment cu utilitatea zonală, de 
promenadă pe liziera pădurii. Il rog pe dl cons. Cionca fie să retragă 
amendamentul, fie să diminuăm suma. Vom încerca să accesăm fonduri, sau să 
cooperăm cu Primăria Timișoara.  
Cons. Cioncă – nu este amendamentul meu, este al grupului PSD. Dl Primar a spus 
că va aloca din partea de funcționare, partea de reabilitare. Să încercăm să-l 
bugetăm după rectificare. 
Primar – proiectul trebuie tratat în integralitatea lui, până la sfârșit, ca să ne 
bucurăm de fonduri europene. Nu putem face din fonduri proprii. Ii mulțumesc dl-
ui cons. Cioncă pentru înțelegere. Dacă găsim surse de finanțare externe sau în 
colaborare cu Primăria Timișoara. Până atunci se va da drumul din fonduri proprii, 
din partea de funcționare, pentru reabilitare.  
Cons. Cioncă – la asfalt ne referim la pista de biciclete.  
Primar – ceea ce este important, se vor conserva lucrările existente din bugetul de 
funcționare.  
Cons. Farca – este rețeaua de la nivel județean. Va trebui să o facem și se vor 
aloca fonduri cu siguranță.  
Președinte de ședință – este foarte bine dacă se vor aloca fonduri.  
Primar – nu este vorba doar de fonduri europene. Vor putea fi bani și de la 
Consiliul Județean. 
Președinte de ședință – Primăria Timișoara a atras fonduri doar pentru ei, nu și 
pentru celelalte comune din zona metropolitană. Pista de biciclete și coșurile de 
gunoi au fost puse de către cei de la Consiliul Județean.  
Primar – Dumbrăvița curată a pus coșurile de gunoi și le întreține și a realizat 
inclusiv acțiunile de curățenie. În conluzie, d-le Cioncă dacă alocăm fonduri din 
bugetul de funcționare, poate fi mai puțin sau mai mult de 200.000 lei. Este ok ptr 
dvs.? 
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Cons. Cioncă – este ok, dar totuși aș dori să supunem la vot amendamentul, să 
facem ceva concret pentru acest proiect. Dacă nu bugetăm, nu supunem nimic la 
vot.  
Președinte de ședință – dacă mai sunt intervenții pe buget? După cum se vede, s-a 
diminuat față de anul trecut. Pe lista de investiții sunt proiectele demarate de 
administrația trecută. La modernizare drumuri este o sumă foarte mică. S-a 
realizat un contract de 16 km drumuri.  
Primar – cei cu care am avut contractul au renunțat la el. Vă trimit hărtiile ca să 
le vedeți.  
Președinte de ședință – eu am renunțat la împrumutul de bani, nu la contract, 
care trebuia să se realizeze, după informațiile mele. 
Primar – vă rog frumos, ca lucrurile să fie foarte bine înțelese. Eu nu am 
informații, eu am hărtii. În contract scria că dacă sunt fonduri se execută, iar dacă 
nu sunt fonduri, se va rezilia contractul.  
Președinte de ședință – bazinul olimpic nu ne cerea cofinanțare, iar Ghiroda și Șag 
au această investiție. Poate ar fi bine să ne consultați și pe noi referitor la acestă 
investiție. Trebuie aduși bani. Avem doar 56 mil. lei din fonduri proprii, iar 
cheltuielile cu funcționarea sunt de 50%. 
Cons. Popescu – vreau să salut faptul că am ajuns la o formă finală, am făcut 
planul de bătaie pentru anul următor, și vom putea, astfel, să îndeplinim cerințele 
cetățenilor și să creștem gradul de satisfacție al cetățeanului. Trebuie să 
construim pentru Dumbrăvița. Nu este un buget atât de bogat. Ne interesează 
dezvoltarea zonei industriale și bani mai mulți la buget. Ne-am dori și dezvoltarea 
sportului de masă. Și nu în ultimul rând, un transport în comun performant. Pe 
comisii am lucrat concret și constructiv.  
Președintele de ședință supune la vot PH cu toate amendamente propuse, 
dezbătute și aprobate, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
Primar – este un buget realist, fără fondurile europene, bugetul primit de la stat 
este redus cu 23%. S-au încasat doar 40% din venituri. Vom crește gradul de 
încasare. Deja pe primele 3 luni suntem la 52% din gradul de încasare.  
Cons.Grui – avem al treilea buget pe județ, după Timișoara și Lugoj. Și investițiile 
care le avem să le și realizăm, nu doar să le promitem. 
 

 7. Discutarea cererilor. 
Cons. Vlădescu – petiția aceasta se va discuta punct cu punct. Am transmis și celor 
care au formulat-o că ar fi bine să se discute punct cu punct și cu elaboratorul 
PUG – ului.  
Primar – s-a trimis această adresă către elaboratorul PUG -ului, și se va discuta joi 
de la ora 18.00. Toate solicitările se vor discuta. Nu se vor mai modifica planșele 
de la PUG. Oricine va putea pune întrebări, ca să se clarifice eventualele 
probleme. Mai departe, vom merge la CJT, s-au corectat disfuncționalitățile, 
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depinde acum cât vom sta la județ. Sper să fim în top 3 localități din țară care vor 
avea PUG -ul aprobat.  
Cons. Cioncă – noi de la comisia de urbanism am mai convocat niște ședințe pentru 
a discuta despre PUG. Se mai impun discuții, cu siguranță. 
Primar -  noi ne putem întâlni separat să mai discutăm. Intâlnirea de joi, de la ora 
18.00 va fi online, ca să poată participa cât mai mulți cetățeni din comună. Nu 
cred că ne putem întâlni cu toată lumea în condiții de pandemie.  
Cons. Șandor – există câteva linii directoare la PUG. De exemplu, nu s-au respectat 
distanțele față de liziera pădurii.  
Președinte de ședință – trebuie să putem discuta toate modificările la PUG și 
hotărârea să o luăm față în față cu populația.  
Cons. Șandor – noi știm ideile principale. Putem începe cu un început.  
 

 8. Diverse.  
Cons. Grui – doresc să informez toți cetățenii comunei, care nu s-au vaccinat încă, 
că mai sunt locuri la Centrul de vaccinare.  
Președinte de ședință – aș avea o întrebare pentru dl.Primar. Care este situația cu 
Unitatea Militară? 
Primar- am avut o întâlnire la București, cu gen.Nistor. Sunt încă cele 2 litigii pe 
rol. Să vedem dacă vom putea dezmembra Unitatea Militară, ca să putem ulterior 
prelua partea de drum.  
Președinte de ședință – era prevăzut acolo un centru civic, 200 de locuințe ANL, 
iar cealaltă suprafață de teren rămânea a Primăriei.  

 
Nemaifiind alte discuții, președintele de ședință declar ședința închisă, drept pentru 
care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  
   
Președinte de ședință                          Secretar general al U.A.T. com. Dumbrăvița     
 ………………………………                                     …………………………………………………… 
   Victor MALAC                                                     Ramona-Diana MARINCHI    
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