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ȘEDINȚA A FOST CONVOCATĂ CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI CU NR. 
258/19.05.2021 

PROCES – VERBAL 
 

         Încheiat în plenul ședintei extraordinare a Consiliului Local Dumbrăviţa din data 
de 23.07.2021, ora 12,00. 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. 
          
         Preşedinte de şedinţă este dl. consilier – PEREANU BOGDAN - CĂTĂLIN. 
 Președintele de ședință face apelul nominal al consilierilor locali; sunt prezenți 
16 consilieri pe aplicația ZOOM, d-na consilier Sperlea fiind absentă.  
 Președintele de ședință recomandă tuturor consilierilor să aibă intervenții cât 
mai scurte și la obiect, având în vedere faptul că proiectele de hotărâre s-au discutat 
și în comisiile de specialitate. 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
data de 24.06.2021, obiectii dacă sunt ?  
        Nu sunt obiectii, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 24.06.2021, care este aprobat în unanimitate de voturi.  
  
Peședintele de ședință dă citire la proiectul ordinii de zi:                                     

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT comuna 
Dumbrăvița pe anul 2021; 

Iniţiator : Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisia de specialitate nr.1,  
 

2.Proiect de hotărâre privind contractarea unui împrumut intern în sumă de 
10.000.000 lei; 

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

 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Primarului; 
  Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate 
nr.1, nr.2 și nr.3; 

 
Primar – am văzut că proiectul referitor la împrumut a născut destul de multe 
discuții. Am înțeles că ar fi unele probleme, de aceea am cerut și un raport de la un 
specialist, un profesor de drept administrativ.  Mai mult decât atât, proiectul de 
hotărâre are și avizul de legalitate al secretarului general. Dar, ca să nu perpetuăm 
situația din 2019, când s-a adoptat hotărârea într-o ședință ordinară convocată de 
îndată, doresc să amânăm acest proiect până la ședința ordinară din 26 august.  
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Se prezintă în ședință d-na consilier Sperlea. Sunt prezenți toți cei 17 consilieri 
locali.  
Cons. Mărgău – v-am ruga dacă ați putea să veniți cu proiecte clare, pentru 
obiectivele clare ce urmează a fi creditate.  
Primar – pot să va detaliez și acuma, dacă doriți. Am primit o scrisoare de la 
Ministerul Dezvoltării, că s-au epuizat toate fondurile pe PNDL. Pentru a nu se 
întârzia cu obiectivele aflate în derulare, am hotărât să contractăm acest credit. 
Vom avea și o perioadă de grație de 2 ani, perioadă în care putem folosi acești bani. 
O să mai discutăm acest proiect, și veți putea să mă întrebați orice doriți.  
Secretar general – în temeiul art 135, alin. (6) din OUG nr.57/2019, un proiect de 
hotărâre de pe proiectul ordinii de zi poate fi scos cu acordul inițiatorului, în cazul 
nostrul al dl-ui Primar.  
Se scoate de pe proiectul ordinii de zi Proiectul de hotărâre de la pct.2 privind 
contractarea unui împrumut intern în sumă de 10.000.000 lei.  
               

 1. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.1 de pe proiectul ordinii de zi . 
Dacă sunt amendamente depuse, vă rog să le susținem și în plen. Dau cuvântul dl-
ui consilier Bledea. 
 
Cons. Bledea – avizul este favorabil, doar dl cons. Cioncă s-a abținut. 
Amendamente nu au fost, avem doar un comentariu vis a vis de respectarea 
legalității.  
Cons. Cioncă – eu am atras atenția asupra acestui aspect și consider că acest PH 
trebuie să respecte prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică. Nu putem adopta hotărârea cu bugetul, după care 
rectificăm bugetul, și apoi îl modificăm, și se schimbă aproape în totalitate. Am 
solicitat să fie prinse aceste sume de la început în buget.  
Primar – o să vă răspund punctual, pentru fiecare punct în parte. Este o modficare 
în sens pozitiv. S-au încasat mai mulți bani decât am avut prevăzut. Cu privire la 
transparență aș dori să vă amintesc că și anul trecut actualul consiliul a aprobat 2 
rectificări de buget, în lunile noiembrie și decembrie, pentru care nu ați solicitat 
atunci dezbatere publică. Rectificările bugetare sunt niste corecții ale bugetului, 
avem încasări mai mari și nu le-am prevăzut. Am preferat să avem un buget mai 
realist, de aceea nu am prevăzut aceste sume, neștiind dacă vor fi sau nu 
încasate. Aceste sume sunt deja în contul Primăriei. Vă reamintesc încă o dată că 
în anul 2020 ați făcut în total 7 rectificări bugetare, dintre care chiar 2 s-au făcut 
în componența actualului consiliul local.  
Cons. Malac – bugetul a fost făcut pe genunchi, nu au fost prevederi la partea de 
funcționare, astfel că  nu am putut folosi cei 7,7 mil. lei. Din această sumă 
aproximativ 5 mil. lei merg la funcționare și 2,5 mil. lei la dezvoltare. Mi se pare 
puțin. Nu se pot întreține parcurile, nu se pot pietrui drumurile. Aș ruga mai multă 
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atenție la prevederile bugetare. Noi trebuie să respectăm pretențiile cetățenilor 
acestei comune.  
Cons. Miklos – este nevoie de această rectificare, ca să putem face mai departe 
lucrări și la stadion. Avem nevoie de forța umană, să facem lucrările cu 
Dumbrăvița Investiții.  
Primar – dacă nu avem venituri, nu avem nici cheltuieli. Vă informez că suntem cu 
peste 34% la încasare venituri peste anul trecut. Eu îmi asum bugetul, așa cum s-a 
aprobat. Iar rectificarea de acum este în sens pozitiv, așa cum v-am spus.  
Cons. Cioncă – solicit dl-ui Primar să ne prezinte o situație cu pierderile cauzate la 
societățile consiliului local, datorită necuprinderii acestor sume în buget. 
Cons. Făgăraș – să ne spună d-na secretar dacă se poate vota acest proiect de 
hotărâre? 
Secretar general – art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională prevede situațiile când se poate adopta o hotărâre și fără dezbatere 
publică. Dar în situația de față, la PH pentru rectificarea bugetului nu se impune 
să se organizeze o dezbatere publică, deci acest PH poate fi supus spre aprobare.  
 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă 
cu 14 voturi ” pentru” și 3 voturi ”împotrivă” – consilierii : Cioncă, Malac și Peț.   

 
 2. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.3 de pe proiectul ordinii de zi.  
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil, fără amendamente; 
Cons. Bledea – la Comisia nr.1 avem aviz favorabil, există doar o singură obiecție, 
față de cei 2 consilieri personali ai Primarului și 1 consilier personal al 
viceprimarului. Au votat împotriva acestui PH consilierii Cioncă și Sperlea.  
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil, fără amendamente. 
Cons. Malac – dl. Primar a zis că va face o convocare, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu 
știu dacă dvs. v-ați întâlnit, dar trebuia să se respecte ce ni s-a promis. Nu sunt de 
acord cu această organigramă, am avut 13 posturi vacante. Suntem cu 
infrastructura încărcată complet, nu mai sunt locuri în birouri. Nu înțeleg de ce ar 
trebui consilier la viceprimar. Primarul ar putea avea consilier local sau un 
administrator public, viceprimarul însă trebuie să fie pe teren. La resurse umane 
mi se pare că e puțin 1 singur post, care se va desființa până la urmă, cel ocupat 
prin concurs sau cel prin dispoziție? La achiziții sunt prevăzute 3 persoane, mi se 
pare mult. Aveți și o firmă care se ocupă de achiziții. 2 persoane sunt suficiente! 
La compartimentul juridic sunt prevăzute 2 persoane, să meargă să ne reprezinte 
la instanță, ca să nu mai plătim bani la avocat.  
Cons. Grui – nu am văzut niciun telefon sau mail din partea dvs. ca să ne întâlnim 
să discutăm. Ceilalți colegi ne-au contactat și am discutat. Cu privire la faptul că 
s-au înființat posturi noi, și că organigrama crește, asta nu înseamnă că dacă am 
inclus aceste posturi ele se vor și ocupa.  
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Cons. Cioncă – d-le Primar dvs. ați spus la ședința trecută că ne veți convoca, că 
veți face o dezbatere publică. Există și înregistrarea de la ședință. Nu consilierii ar 
trebui să vă ceară dezbateri, sau cel puțin nu doar unii dintre ei. Nu înțeleg de ce 
ar avea nevoie dl. viceprimar de un consilier, dacă nu face față să lase pe 
altcineva.  
Cons. Șandor – știm cu toții care este situația, iar dvs. veniți și jigniți colegii. Ați 
pus întrebări cu voce tare, fără să le gândiți. Este vorba se pare despre felul în 
care vorbim și despre emoțiile pe care le transmitem.  
Primar – organigrama nu trebuie să se aprobe cu dezbatere publică. La achiziții, 
conform legii, trebuie să avem 3 persoane, tocmai pentru a reduce cheltuielile cu 
firmele. Ați aprobat un buget, nu am risipit banii publici, eu sunt cel care îl pune 
în executare. Se va face o reorganizare, cu această organigramă, ca să putem 
angaja debutanți și asistenți tineri, care să aducă un suflu nou în primărie. Este 
direcția pe care eu mi-o asum. Dvs. ,d-le Malac, l-ați transferat pe consilierul dvs. 
personal pe o funcție contractuală de execuție, de utilitate publică. Este dreptul 
meu să-mi construiesc o strategie, ca să putem oferi servicii de calitate pentru 
cetățenii comunei.  
Cons. Șandor – numărul locuitorilor a crescut, iar organigrama trebuie să țină cont 
de asta, și de asemenea, de nevoile și necesitățile lor.  

 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă cu 
13 voturi ” pentru” și 4 voturi ”împotrivă” – consilierii : Cioncă, Malac, Miklos și Peț.   
 
Nemaifiind alte discuții, președintele de ședință declară ședința închisă, drept pentru 
care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  
   
Președinte de ședință                          Secretar general al U.A.T. com. Dumbrăvița     
 ………………………………                                     …………………………………………………… 
Bogdan – Cătălin PEREANU                                         Ramona-Diana MARINCHI    
 

 
APROBAT ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ  A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29.07.2021 

 
Nr. de consilieri prezenţi: 15 
Aprobat cu 15 voturi ,,pentru’’, 
Nr. voturi  „abţineri” ____,  
nr. voturi  împotrivă _____,  
Nr. de mandate în funcție : 17 consilieri locali  
 


