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ȘEDINȚA A FOST CONVOCATĂ CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI CU NR. 
142/28.04.2021 

PROCES – VERBAL 
 

         Încheiat în plenul ședintei extraordinare a Consiliului Local Dumbrăviţa din data 
de 06.05.2021, ora 18,00. 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 
16 consilieri pe aplicația ZOOM, dl. consilier Miklos fiind în legătură telefonică pe 
durata ședinței.  
 Președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi, îl supune spre 
aprobare și se aprobă cu unanimitate de voturi.  

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
data de 20.04.2021, obiectii dacă sunt ?  
        Nu sunt obiectii, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 20.04.2021, care este aprobat în unanimitate de voturi.  
  
Peședintele de ședință dă citire la proiectul ordinii de zi:                                     

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru investiția 
”Modernizare drumuri de interes local în comuna Dumbrăvița”; 

Initiator : primar Horia Grigore Bugarin, avizare : comisiile de specialitate nr.1 
și nr.3; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare  pentru investiția  
” Reparații și întreținere străzi în comuna Dumbrăvița”; 
Initiator : primar Horia Grigore Bugarin, avizare : comisiile de specialitate nr.1 
și nr.3; 
               

 1. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.1 de pe proiectul ordinii de zi și 
la toate materialele. Dacă sunt amendamente depuse, vă rog să le susținem și în 
plen. Dau cuvântul dl-ui consilier Bledea pentru a da citire amendamentelor.  
 
Cons. Cioncă – ținând seama că se va face un fel de asfaltare provizorie, aș dori să 
întreb dacă va fi prevăzută și tratarea apelor pluviale.  
Insp. Șontea – va fi prevăzută, dar nu neaparat în sistem de rigole. 
Cons. Cioncă – voiam să ne asigurăm că va fi prevăzută. 
Primar – se va găsi o soluție de preluare a acestor ape pluviale, care va fi adaptată 
în funcție de zonele unde sunt străzile. Va fi un sistem cu mai multe puțuri de 
drenaj. Este o reciclare, nu o asfaltare definitivă. Garanția pentru aceste lucrări 
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este de 2 ani, este o variantă de compromis până la urmă, ca unele străzi să 
beneficieze de un confort mai sporit, pentru că e traficul mai intens.  
Președinte de ședință – avem o idee ce costuri presupun aceste investiții? 
Primar – aproximativ 40 lei/mp, în total 400.000 lei, plus, minus, în care intră și 
dirigenția și proiectarea.  
Cons. Malac – am văzut că nu este prevăzut sistemul de colectare a apelor. Putea 
să se meargă pe asfaltare definitivă, că sunt urgențe, la 4 m partea carosabilă. 
Mai este o problemă la str. Phoenix, de la axul drumului. Se va putea face și așa. 
 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat 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. 
Sunt 9 străzi în total, cu o lungime de 2016 m.  
Cons. Bledea – la comisia nr.1 am discutat și ar fi 2 propuneri sau recomandări.  
Cons. Teleagă – la comisia nr.3 avem aviz favorabil.  
Cons. Vlădescu – din documentația anexată, eu nu constat că se propune și modul 
în care se va face colectarea aplelor pluviale. Ar trebui să renunțăm la ideea de 
rigole din beton, care sunt inestetice, mai scumpe și constituie un pericol pentru 
bicicliști. Și putem observa că unele sunt deja colmatate. Nu am luat-o ca un 
amendament, am propus doar să se ia în calcul și variante de a găsi alte soluții în 
afara rigolelor.  
Primar – nici eu nu sunt de acord cu varianta rigolelor. Sunt străzi unde tehnic nu 
se pot înlocui rigolele. Sunt și alte variante luate în calcul de către proiectant. 
Varainta cu rigole nu o agreez nici eu, dar de fapt nimeni nu o agreează. 
Proiectantul poate veni în fața comisiilor și să explice de ce face așa proiectul. Se 
poate realiza tehnic. Când vom avea P.T. vom stabili.  
Cons. Bledea – al doilea amendament sau recomandare vizează întroducerea în 
subteran și a rețelei electrice, nu doar a curenților slabi.  
Președinte de ședință – este un amendament? 
Primar – este o propunere a dl-ui cons. Cioncă, și este evident că dacă soluția 
tehnică permite vom dori să îngropăm toate cablurile. Este o recomandare, am 
luat act de ea și vom discuta cu proiectanții.  
Cons. Cioncă – eu consider că este un amendament, pentru că s-a luat în calcul și 
la aprobarea bugetului. Avem și HCL din 2017 care ne obligă să facem toate rețele 
în subteran.  
Cons. Malac – aș avea o întrebare : proiectul prevede și decopertarea sau doar 
completarea cu piatră? 
Primar – proiectantul va analiza, dar încă nu avem stabilită soluția tehnică.  
Cons. Malac – străzile care nu s-au făcut cu decopertare nu rezistă în timp. Să 
țineți cont și de asta. Este trafic greu pe multe străzi. 
Primar – vom ține cont, dar oare cine a făcut aceste lucrări??! 
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Cons. Malac – ați fi putut prinde încă două străzi în acest proiect : str. Graz din 
zona Cora și str.Oslo.  
Cons. Grui – din rațiuni financiare, la buget am avut o surpriză neplăcută, nu am 
mai primit 10 milioane lei de la finanțe.  
Cons. Malac – str. Oslo avea o legătură cu str. Berna, care dădea în Unitatea 
Militară.  
Cons. Grui – dacă vom primi bani la rectificarea bugetară, vom face.  
Primar – am avut de plătit cele 10 milioane lei datorii.  
Cons. Malac – ați primit 6 milioane lei de la Ministerul Dezvoltării.  
Cons. Vlădescu – voiam să-i răspund dl-ui cons. Malac că nu cunoaște în ce constă 
soluția de reciclare. Dacă va avea curiozitate să analizeze soluția, va vedea că 
este o soluție foarte bună și pentru asfaltări ulterioare.  
Cons. Malac – fără decopertare nu merge.  
Primar – nu suntem specialiști în drumuri. Prefer să ascult de soluțiile specialiștilor 
și să le dăm credit.  
Președinte de ședință – poate sunt probleme care se pot rezolva, să ne informași și 
pe noi.  
 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă 
cu unanimitate de voturi  17  voturi ”pentru”.  
Primar – am primit târziu informațiile despre buget, și de aceea am întârziat cu 
aproape 4 luni. Probabil că vom avea o nouă ședință extraordinară cât de curând, 
în funcție de evoluția lucrurilor și a documentațiilor.  

 
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 EXTRAORDINARĂ  a CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 
21.05.2021 

 
Nr. de consilieri prezenţi: 13 
Aprobat cu 13 voturi ,,pentru’’, 
Nr. voturi  „abţineri” ____,  
nr. voturi  împotrivă _____,  
Nr. de mandate în funcție : 17 consilieri locali  
 


