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ȘEDINȚA A FOST CONVOCATĂ CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI CU NR. 
163/17.05.2021 

PROCES – VERBAL 
 

         Încheiat în plenul ședintei extraordinare a Consiliului Local Dumbrăviţa din data 
de 21.05.2021, 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. Șontea Monica.  
          
         Preşedinte de şedinţă este dl. consilier – MĂRGĂU SORIN NICOLAE. 
 Președintele de ședință face apelul nominal al consilierilor locali; sunt prezenți 
13 consilieri pe aplicația ZOOM, absenți fiind consilierii : Malac, Miklos, Peț și Zincă.  
Dl.cons. Miklos a transmis un mail prin care solicită să-i fie motivată absența de la 
ședință.  
 Primar – pentru punctul adăugat suplimentar am primit termene la cele două 
dosare, de aceea am dorit să trecem proiectul suplimentar pe ordinea de zi. 
 Cons. Cioncă – d-na secretar este ok să suplimentăm ordinea de zi la o ședință 
extraordonară? 
 Secretar general – da, este ok, dacă este vorba despre un proiect de hotărâre 
care nu poate fi amânat până la ședința următoare.  
 Președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi suplimentar, îl supune 
spre aprobare și se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi :  
 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru investiția ” 
Reparații și întreținere străzi în comuna Dumbrăvița” 

Iniţiator : Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisiile de specialitate nr.1 
și nr.3; 
 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al CSC Dumbrăvița, prin includerea în activitatea sportivă 
a secției ” sportul pentru toți”;  

Iniţiator : Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisia de specialitate nr.2; 
 
3.Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al 
comunei Dumbrăvița și în administrarea Consiliului local a imobilelor înscrise în 
Anexă;  
  Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi.   
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Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare 
din data de 06.05.2021, obiectii dacă sunt ?  
        Nu sunt obiectii, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 
data de 06.05.2021, care este aprobat în unanimitate de voturi.  
                

 1. Președintele de ședință dă citire la PH de la pct.1 de pe proiectul ordinii de zi 
și la toate materialele. –  2044 m este lungimea întregului proiect. Nu am văzut să 
fie tratată problema apelor pluviale.    
Primar – este o lucrare provizorie, se vor face puțuri de dren. Când lucrarea va fi 
definitivă, vom avea și o soluție. 
Președinte de ședintă – valoarea proiectului este de 460.00 lei.  
Intră online consilierii Malac și Zincă. Sunt 15 consilieri în total.  
Cons. Malac – am auzit că ați discutat de situația apelor pluviale. Am fost astăzi pe 
str. Mitszakt Kalman și apele sunt tot acolo. Nu cred că aceasta este soluția cea 
mai bună. Dacă îmi permiteți, pot să vă spun care este situația. 
Președinte de ședință – am vrut să vedem care este situația, nu s-a putut înclude 
acum. Când se vor construi definitiv, vom face.  
Cons. Malac – această soluție nu se poate aplica. Nivelul față de cota 0 este foarte 
ridicat. Și atunci unde se vor duce apele pluviale? Străzile trebuiau să fie pregătite 
pentru asfaltare, nu pentru reparații. Era loc și timp să se facă. Cetățenii așteaptă 
asfalt de 10 ani. Nu cred că se poate aplica pe străzile Copernic și Coandă, stratul 
de reciclare trebuie să fie de 20 cm. Aici structura este de doar 10 cm.  
Primar – s-au făcut ridicări topo, s-a discutat cu proiectanții. Prin reciclare nu se 
va ridica nivelul străzilor. Se va realiza si un sistem de drenaj pe toate străzile. 
Toate lucrările vor avea un minim sistem de drenaj pe toate străzile. Va trebui să 
avem o soluție, ca să preluăm apele. Se pare că de 10 ani s-au promis aceste străzi 
la asfaltare, și cu speranță vom scoate aceste străzi din noroi.  
Cons. Malac – nu se justifică lucrarea. Apele pluviale nu sunt studiate deloc.  
Cons. Grui – soluția este studiată, dar nu a fost prinsă în proiect. Aceste străzi 
trebuie să le scoatem din noroi.  
Cons. Malac – nu era mai bine dacă puneam piatră? 
Cons. Grui – puteți să vă dați și dvs. cu părerea că s-au tot pus piatră pe aceste 
străzi. S-au făcut și studii în acest sens.  
Primar – pentru aceste lucrări vom avea o garanție de 2 ani.  
Cons. Malac – va arăta mai bine lucrarea? Cetățenii își doresc cu siguranță asfalt.  
Cons. Pereanu – d-le consilier Malac poate trebuia să fie asfaltat de acum 8 ani.  
Cons. Malac – să verificați, vă rog, câți km de asfalt a realizat administrația 
trecută.  
  

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă cu 
14  voturi pentru și 1 vot abținere – cons. Malac.  
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 2. Președintele de ședință dă citire la PH de la pct.2 de pe proiectul ordinii de zi.  
Consiler Cosmin Dan –  Nu s-a modificat nimic în rest, s-au actualizat doar 
articolele unde era vorba despre ramura ” sportul pentru toți”. D-na care s-a 
ocupat și-a dat seama că trebuiau modificate și alte articole.  
Cons. Cioncă – am fost sesizat de mai mulți părinți că nu mai sunt bani să se 
plătească antrenorii pentru copii, grupa 2010. Cred că trebuie să sprijinim acest 
program.  
Cons. Farca – sportul adresat marii mase, de asta a fost propus, pentru cât mai 
mulți oameni să facă sport. Am mutat centrul de greutate de la echipa de fotbal 
de Liga 3 către sportul de masă. Sunt bani de salarii pentru toți antrenorii.  
Cons. Malac – am avut și aseară o ședință. Salariile se vor reduce la jumătate. 
Consilier Cosmin Dan – salariile la CSC variază de la 500 lei la 5500 lei net. 
Cons. Malac – pentru antrenorii de la copii au fost discuții.  
Cons. Cosmin Dan – pot să vă spun care sunt sumele. Înțelegerea cu antrenorii a 
fost că salariile sunt de 1500 lei/net pentru 1 grupă și de 2000 lei/net pentru 2 
grupe. Salariile pot ajunge până la 4000 lei/net pentru cei care sunt și antrenori și 
jucători. Aceste contracte pe fotbal se încheie pentru un an sportiv. Noi până la 
30 iunie trebuie să le ducem până la capăt, așa cum sunt. Am fost chiar azi la 
discuții între directorul de la CSC și părinți, și totul a fost ok.  
Primar – salariile nu vor fi mai mici de 2000 lei, deci vor fi mai mari de 1500 lei, 
cât ați propus dvs. în trecut.  
Consilier Cosmin Dan – salariile au fost crescute, de exemplu un antrenor poate 
câștiga și 3500 lei, deși înțelegerea a fost că toți vor câștiga la fel.  
Cons. Grui – puteți să spuneți și cât lucrează un antrenor pe săptămână pentru cei 
3500 lei . Este vorba de 8 -10 ore pe săptămână.  
Cons. Pereanu – să se pună accentul mai mult pe tineri, pe juvenil, pentru sportul 
de masă. Va trebui să creștem condițiile pentru copii și pentru antrenori.  
Cons. Vlădescu – voiam să-i rog pe colegii din CA de la CSC ca toate salariile să fie 
transparente, așa cum sunt afișate la primărie. Cred că se poate face la fel și la 
CSC.  
Consilier Cosmin Dan – acum 3 săptămâni am început actualizarea site-ului. Cu 
siguranță vor fi publicate și salariile.  
Cons. Popescu – dacă salariile nu sunt publice, măcar să vedem lista cu funcții și 
sumele. În altă ordine de idei, Clubul trebuie să fie pentru comunitate nu pentru 
performanță. Nu cred și nici nu sunt de acord să facem performanță. Este mai 
important să creăm condiții în comună. 
Cons. Grui – dacă aș putea să concluzionez ce s-a discutat până acum : salariul 
unui antrenor este 3500 lei/ lună, cu 8 ore/ săptămână, în total 32 ore. Deci un 
antrenor lucrează 32 ore/lună pentru 3500 lei. Este foarte important ca acești 
copii să se dezvolte într-un mod civilizat.  
Consilier Cosmin Dan – este vorba despre contractele de activitate sportivă pentru 
antrenori, preparatori, nu este vorba despre salarii aici. Nu ne putem plânge de 
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baza sportivă, terenul are probleme când plouă mult. Vom încerca să găsim 
soluții.  
Cons. Grui – referitor la salarii, este vorba de 3500 lei NET. Și să știți că sunt 
angajați care lucrează și 180 ore/lună și nu căștigă 3500 lei net, cât câștigă un 
antrenor la CSC.  
Cons. Malac – v-aș ruga d-le Viceprimar să faceți publice aceste salarii.  
    
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă 
cu unanimitate de voturi  15 voturi ”pentru”.  
 

 3. Președintele de ședință dă citire la PH de la pct.3 de pe proiectul ordinii de zi.  
Primar – este vorba doar de cereri de renunțare la drumuri. Vrem să intrăm în 
legalitate. Aceste drumuri au rămas încă în proprietatea persoanelor care au făcut 
PUZ-urile.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă 
cu unanimitate de voturi  15 voturi ”pentru”.  
 

 4. Președintele de ședință dă citire la PH de pe proiectul ordinii de zi 
suplimentare.  
Primar – este vorba de 2 dosare, unul este de fond funciar, cu nereguli. 
Cons. Făgăraș – care este costul unei reprezentări din partea unui avocat? Sunt 
foarte multe dosare. Aproape la fiecare ședință aprobăm angajarea unui avocat.  
Primar – este vorba de procesele vechi începute, unde am avut avocat. După 
aprobarea organigramei vom organiza un concurs ca să angajăm un jurist. Pentru 
reprezentarea în instanță avem onorarii de la 1500 lei la 4000 lei. Pot să vi le pun 
la dispoziție. Rata de succes este superioară. Așa cum v-am spus, vom scoate la 
concurs un post de jurist și se vor reduce procesele pentru care vom mai angaja 
avocat.  
Cons. Malac – ați zis că sunt multe nereguli în legătură cu cele două dosare. Unul 
dintre ele este legat de Unitatea Militară din zona Cora, și proprietarii ne-au dat 
în judecată. Iar al doilea proces este legat de o construcție de pe strada 
principală. 
Primar – apropo de nereguli. Sunt multe procese de fond funciar și mă mir că 
sunteți mirat de salariile pe care le-ați aprobat chiar dvs.. Sunteți așa mirat de 
fiecare dată, iar unele lucruri ar trebui să le știți mai bine decât mine, că ași fost 
primar timp de 8 ani.  
Cons. Malac – am 20 de ani de administrație. S-a făcut ce trebuia să se facă. Vreți 
să umflați lucrurile, că tot spuneți de vechea moștenire. Erau facturi emise, 
trebuia să primiți banii de la proiectul pe fonduri. Nu v-am lăsat cu 8 milioane lei 
datorie. Poate doar 1 milion de lei.  
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Primar – datele sunt publice. Haideți să nu mai avem o polemică la fiecare 
ședință. Dvs. sunteți foarte mirat de fiecare dată, la fiecare ședință. Lucrurile 
sunt publice, toată lumea le poate vedea. Sunt postate pe site.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă 
cu unanimitate de voturi  15 voturi ”pentru”.  
 
Cons. Cioncă – aș avea o întrebare pentru dl. Primar, am aprobat bani în buget 
pentru locurile de joacă pentru copiii de la grădiniță. Care este situația? Și de 
asemenea, tot referitor la grădiniță, care este situația cu tăiatul ierbii? 
Primar – pe partea de mobilier urban, vor exista fonduri. Copii vor intra în vacanță 
peste 3 săptămâni. Cred că în aceste 3 săptămâni nu se mai pune problema să 
achiziționăm acest mobilier urban. Iar cu locurile de joacă, vom pune totul la 
punct până în toamnă când vor reveni copiii.  
Cons. Grui – iarba a fost tunsă și acum două săptămâni. A plouat în această 
perioadă. Colegii au început să taie iarba și în alte locuri, dar se vor întoarce la 
grădiniță. Poate ar fi trebuit să fie îndreptat terenul înainte de a se plata gazonul. 
Terenul nu este nivelat sub iarbă.  
Cons. Popescu – stimați consilieri, campania s-a încheiat demult. Această ședință 
trebuia să fie scurtă și la obiect. De două ședințe tot avem polemici. Cred că nu 
asta îți doresc dumbrăvițenii. Ce e rău se vede. Ce e bine trebuie să facem noi 
toți.  
Primar – dl cons. Popescu are un punct de vedere foarte pertinent. Ceea ce este în 
comună se vede de toată lumea. Noi încercăm să facem lucrurile să meargă bine și 
acest lucru se va vedea. Cred că discuțiile și sfatul nu-și au rostul. Așa cum m-ați 
întrebat, și este normal să mă întrebați, cu drag vă răspund. Dar de vreo două 
ședințe am impresia că parcă suntem tot în campanie.  
Cons. Malac – am vrut să completez doar că s-au prevăzut bani penttu locurile de 
joacă pentru copii. Este o problem urgentă, să o rezolvăm. Iar cu privire la 
grădiniță, s-a tuns iarba la grădiniță doar o singură dată. Trebuie tunsă iarba. Nu 
este o lucrare complicată.  
Cons. Grui – după cum vă spuneam, pământul de sub iarbă, e doar moloz, nu e 
îndreptat. Și să știți că la grădiniță este o doamnă administrator care ar trebui să 
se ocupe de toate aceste probleme.  
Președinte de ședință – dorim o întâlnire de lucru pe PUG. Cred că trebuie să fim 
toți colegii.  
Primar – poate reușim chiar săptămâna viitoare dacă documentația este coerentă. 
Vom încerca să anunțăm ședința din timp și cât mai repede.  
Secretar general – v-a transmis colega noastră Szilagyi Roxana un mail prin care v-
a informat că până în data de 15.06.2021 aveți termen să ne transmiteți 
declarațiile de avere și de interese. Vă rugăm să ne transmiteți declarațiile în 
termen. Vă mulțumim! 
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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     
 ………………………………                                     …………………………………………………… 
Sorin – Nicolae MĂRGĂU                                         Ramona-Diana MARINCHI    
 

APROBAT ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ  A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 31.05.2021 
 

Nr. de consilieri prezenţi: 17 
Aprobat cu 17 voturi ,,pentru’’, 
Nr. voturi  „abţineri” ____,  
nr. voturi  împotrivă _____,  
Nr. de mandate în funcție : 17 consilieri locali. 
 


