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ȘEDINȚA A FOST CONVOCATĂ CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI CU NR. 
188/25.05.2021 

PROCES – VERBAL 
 

         Încheiat în plenul ședintei ordinare a Consiliului Local Dumbrăviţa din data de 
31.05.2021, 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. sup. Blaga Lucian, ing. Abălaru Iulian, Szabo 
Emeric – administrator ” Dumbrăvița TV”,  
          
         Preşedinte de şedinţă este dl. consilier – MĂRGĂU SORIN – NICOLAE  
 Președintele de ședință face apelul nominal al consilierilor locali; sunt prezenți 
15 consilieri, absenți fiind consilierii Cioncă și Sperlea.   

Președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi : 
1. Informare cu privire la adresa Instituției Prefectului Județul Timiș, cu 

nr.4699/S3/05.05.2021; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea/validarea Protocolului de predare-primire 
către Școala Gimnazială Dumbrăvița a clădirilor în folosință gratuită;  
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și 
nr.3; 

 
3. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al 

comunei Dumbrăvița, al terenurilor cuprinse în Anexă, provenite din renunțarea la 
dreptul de proprietate pentru zone verzi și drum; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2020 pentru 
Societatea ” Dumbrăvița TV”; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisiile de specialitate nr.1, 
nr.2 și nr.3; 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii de stradă ” Baltagul” , pentru 
imobilul cu nr.cad. 50217 Dumbrăvița; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii de stradă ” Victoriei” – de-a 

lungul Hcn 20 Dumbrăvița; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobare  proiect ” Modificare PUZ aprobat prin HCL 
nr.22/29.04.2004 din locuire în agreement și sport” – beneficiari Rogoveanu-Ghiur 
Ion și Rogoveanu-Ghiur Marcela;  
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

8. Discutarea cererilor depuse; 
9. Diverse. 

Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi și se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

 
Președintele de ședință dă citire la suplimentarea proiectului ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2020 la 
Societatea ” Dumbrăvița Investiții”; 
Inițiator : Viceprimarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisia de specialitate 
nr.1; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2020 la 
Societatea ”Aqua Dumbrăvița ”; 
Inițiator : Viceprimarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisia de specialitate 
nr.1; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
organigramei pe anul 2021 la Societatea ” Dumbrăvița Investiții”; 
Inițiator : Viceprimarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisia de specialitate 
nr.1; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
organigramei pe anul 2021 la Societatea ” Aqua Dumbrăvița”; 
Inițiator : Viceprimarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisia de specialitate 
nr.1; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 la Societatea ” Dumbrăvița TV”; 
Inițiator : Viceprimarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisia de specialitate 
nr.1; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.100/22.12.2020 
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 în UAT comuna 
Dumbrăvița; 
Inițiator : Primarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisia de specialitate nr.1; 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, 
conform Anexei,  
Inițiator : Primarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisia de specialitate nr.1; 

 
Se prezintă în ședință d-na consilier Sperlea.  
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Președintele de ședință supune spre aprobare primele două proiecte de hotărâre și 

se aprobă cu unanimitate de voturi suplimentarea. Pentru proiectele de la pct. 3 și 
pct. 4 președintele de ședință arată că propune amânarea acestor două proiecte, 
deoarece la discuțiile din comisie, acum o oră s-au primit materialele și ar trebui să 
se țină o ședință în comisiile reunite. Am primit materialele destul de târziu, trebuie 
analizat destul de bine ce dorim să facem, să redresăm aceste societăți. Ar trebui 
poate să ținem o ședință extraordinară.  

Cons. Grui – părerea mea ar fi să nu blocăm activitatea acestor două firme, sunt 
multe lucruri care trebuie să le discutăm. 

Președinte de ședință – nu este vorba de blocarea societăților, că mai amânam 3 
zile. Nu este vorba de o săptămână, cinci săptămâni sau o lună. Consider că 
materialele nu au fost parcurse de toți colegii, și s-ar putea să ne dăm seama că 
situația este gravă. Mai bine amânăm și discutăm, ca apoi să putem pune în aplicare 
măsurile. Nu spun că propunerile de la societăți ar fi proaste, dar trebuie să le 
discutăm.  

Se prezintă în ședință dl. cons. Cioncă. Sunt prezenți toți cei 17 consilieri.  
Primar – legat de societăți, este o situație grea, și cu siguranță într-o săptămână 

nu se vor rezolva problemele. Cred că trebuie să-și redreseze activitatea. Iar dacă 
măsurile nu dau rezultat, ar trebui să avem o analiză mai detaliată asupra activității 
lor.  

Președinte de ședință – exact acest lucru am spus și eu. În momentul de față nu 
avem o situație clară a ceea ce se dorește să se facă. Nu cred că o săptămână va 
afecta negativ actvitatea societăților.  

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele 3 și 4 de pe ordinea de 
zi, și se aprobă cu 9 voturi pentru consilierii : Bledea, Farca, Grui, Pereanu, Sîrmon, 
Sperlea, Șandor, Teleagă și Vlădescu, și 8 voturi împotrivă consilierii : Cioncă, 
Făgăraș, Malac, Mărgău, Miklos, Peț, Popescu și Zincă. 

Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectele 5, 6 și 7 și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  

Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  

Se supune la vot procesul-verbal de la ședința extraordinară din data de 
21.05.2021 și se aprobă cu unanimitate de voturi.  

Cons. Cioncă – aș dori să rog colegi dacă se poate să ies din ședință, deoarece sunt 
plecat din țară și am deja costuri suplimentare la roaming. Vreau doar să se 
consemneze că mă abțin la cele 4 proiecte de hotărâre care privesc societățile iar 
pentru celelalte proiecte de hotărâre votez ”pentru”. Vă mulțumesc frumos! 
 

 1. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.1 de pe proiectul ordinii de zi; 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost propus, și se aprobă cu 
unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
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 2. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.2 de pe proiectul ordinii de zi;  
Ing. Blaga – prezintă anexa cu cele 3 imobile pentru care s-au depus cereri de 
renunțare la dreptul de proprietate.  
Cons. Popescu – doresc să-I mulțumesc public colegei noastre, d-na Alina Sperlea, 
că ne-a ajutat să identificăm pe unul dintre proprietari. 
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;  
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;  
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; 
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;   
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  

 
 

 5s.Președintele de ședință dă citire PH de la pct.5 de pe proiectul ordinii de zi 
suplimentare.  
Cons. Bledea – în comisia nr.1 nu au fost amendamente, subsemantul m-am 
abținut la vot. 
Președinte de ședință – am discutat în comisie, și am propus noul buget al 
”Dumbrăvița TV” la 300.000 lei. La momentul actual avem doar 195.000 lei, 
urmând ca până la 300.000 lei să mai aporbăm la rectificare încă 105.000 lei.  
Cons. Farca – din discuții am înțeles că vom completa doar dacă nu vom reuși 
atragerea de fonduri din alte surse. Dacă va fi nevoie, vom completa.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot abținere – cons. Bledea.  

 
 6s.Președintele de ședință dă citire PH de la pct.6 de pe proiectul ordinii de zi 
suplimentare.  
Primar – această taxă nu există, nu a fost prinsă în hotărârea în care am aprobat 
taxele și impozitele. Noi avem încheiat un contract cu SDM pentru ridicarea și 
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depozitarea mașinilor abandonate pe domeniul public, și de aceea am inițiat acest 
proiect de hotărâre.  
Președinte de ședință – este vorba despre 500 lei – taxa de ridicare și 5 lei/zi 
pentru depozitare.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot abținere – cons. Malac – taxele și impozitele se 
aprobă la sfârșit de an, în luna noiembrie.  
 

 7s. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.7 de pe proiectul ordinii de zi 
suplimentare.  
Președinte de ședință – am înțeles că este vorba despre o sponsorizare.  
Primar – da, este o sponsorizare pentru ziua de 1 Iunie. Câteva firme au dorit 
fiecare să participe cu câte o sumă : BT, Bisanco, Medicis.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu unanimitate de voturi – 17 voturi ”pentru”.  
 

 1s.Președintele de ședință dă citire PH de la pct.1 de pe proiectul ordinii de zi 
suplimentare. Este vorba despre o pierdere de peste 2 milioane de lei pentru anul 
2020 la societatea Dumbrăvița Investiții.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot abținere – cons. Cioncă.  
 

 2s. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.2 de pe proiectul ordinii de zi 
suplimentare. Este vorba despre un profit de 327.000 lei pe anul 2020 pentru Aqua 
Dumbrăvița. Este un deficit de cash flow, să vedem ce putem face.  
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot abținere – cons. Cioncă.  
 

 3s. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.3 de pe proiectul ordinii de zi 
suplimentare.  
Cons. Vlădescu – aș avea un amendament legat de organigrama de la Dumbrăvița 
Investiții. Aș dori să mă asigur că vom vota organigrama fără nume.  
Intră în direct dl ing. Abălaru, pentru a aduce lămuriri.  
Președinte de ședință – avem o doamnă administrator la societăți. Dacă dvs. aveți 
o adresă să reprezentați cele două societăți, să o aduceți să o vedem și noi.  
Ing. Abălaru – da, am primit adresa de la d-na administrator, este la birou. O voi 
prezenta.  
Președinte de ședință – și ceilalți colegi să fie de acord ca dl. Abălaru să 
reprezinte societățile.  
Cons. Malac – dacă are împuternicirea și poate să ne-o prezinte, suntem de acord.  
Ing. Abălaru – mâine dimineață vă voi aduce împuternicirea. Puteți să stați liniștiți 
că e la noi la birou. 
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Cons. Zincă – și eu solicit ca dl. Abălaru să ne prezinte adresa prin care a fost 
mandatat să reprezinte societățile.  
Președinte de ședință – dacă mai aveți ceva de adăugat, d-le Abălaru! 
Ing. Abălaru – pentru Dumbrăvița Investiții noua organigramă va propune posturile 
necesare pentru a putea executa toate contractele ce se vor încheia cu Primăria. 
Am identificat deja contractele necesare, pentru a ține cont de nevoile Primăriei : 
administrarea domeniului public, curățenie, întreținere parcuri, serviciul 
mecanizare, serviciul supraveghere camere video, serviciul de pază, mentenanța 
patrimoniului primăriei.  
Președinte de ședință – aș avea două întrebări pentru dl. Abălaru : - de ce nu s-a 
realizat profit la Dumbrăvița Investiții și referitor la pierderea aprobată, dacă nu 
aveți nimic de obiectat față de activitatea din 2020? Aveți în vedere acoperirea 
pierderii pe anul trecut care este aproximativ de 2,100 milioane lei? 
Ing. Abălaru – vrem să acoperim această pierdere. Ne bazăm și pe lucrările 
potențiale pe care putem să le luăm : extinderi de rețele, branșamente. Mai avem 
de asemenea și alte situații cu străzi unde nu avem întocmit un deviz cu Primăria.  
Primar – este un an de pierdere. Era pe profit pentru că s-au făcut refacturările de 
la Aqua Dumbrăvița. Este bine să știți să nu ne furăm căciula. Din contractele 
Primăriei cu Dumbrăvița Investiții nu s-a generat profit. Cu lucrările suplimentare 
care se vor efectua către terți sperăm să-i ducă spre profit, să ajungem să 
optimizăm veniturile și cheltuielile. La Aqua Dumbrăvița am făcut o analiză de 
prețuri. Cred că ar putea să le pună în practică. Referitor la datorii, vom încerca 
să le eșalonăm. Unele sunt ciudate. Vom încerca să le lămurim și juridic.  
Cons. Malac – am fost împotrivă la suplimentarea ordinii de zi, deoarece nu am 
putut studia toate materialele. Nu mi se pare în regulă ca proiectele de pe 
ordinea de zi suplimentară să fie la fel de multe ca și cele de pe proiectul ordinii 
de zi. Nu am putut să le studiez, de aceea am fost împotrivă. Profesional, cred că 
dl. Abălaru este bine pregătit. Cred că va reuși să pună pe picioare cele două 
firme. Să-mi spuneți vă rog dacă s-a încheiat vreun contract între Primărie și 
Dumbrăvița Investiții? 
Ing. Abălaru – încă nu am încheiat niciun contract.  
Primar – contractele au fost valabile până în 30.04.2021.  
Cons. Miklos – aveți personal și pentru mentenanța stadionului? Nu au mai fost 
contracte în ultima perioadă.  
Ing.Abălaru – în organigramă am prevăzut doi oameni pentru mentenanță. Cred că 
este suficient.  
Cons. Zincă – din punct de vedere al prezentării ar fi trebuit să avem poziții și 
funcții, nu nume. Colegii de la societăți au fost atenți, angajații nu mai sunt 
dublați de pe o firmă pe cealaltă.  
Președinte de ședință – să ne aduceți organigrama fără nume până miercuri.  
Ing. Abălaru – până miercuri o să vă aduc organigrama fără nume. Și să știți că 
organigrama reprezintă situația reală.  
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Cons. Vlădescu – se supune la vot organigrama fără nume, să înțeleg d-le 
Președinte? 
Președinte de ședință – da, așa este. Se va supune la vot organigrama fără nume.  
Ing.Abălaru – sunt multe probleme, de exemplu nu putem spăla străzile și nici 
semnele de circulație.  
Președinte de ședință – nu ne-ați dat lista de investiții, ca să înțeleagă și colegii. 
Avem aprobată investiția pe anul 2020. Avem de discutat doar despre rezervorul 
de apă și instalația de spălat. În lista de investiții este vorba de cei 14.600 euro. 
 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, respectiv 
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, organigrama și lista de investiții și 
se aprobă  cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot abținere – cons. Cioncă.  
 

 4s.Președintele de ședință dă citire PH de la pct.4 de pe proiectul ordinii de zi 
suplimentare. 
Cons. Zincă – din documentația prezentată sunt câteva puncte sensibile. Ar trebui 
să ni le prezinte și dl. Abălaru.  
Președinte de ședință – noi colegii tăi ne bazăm pe ce ne spui tu.  
Cons.Zincă – am avut discuții lungi pe aceste teme, și cred că ar trebui să ne 
spună și dl. Abălaru. 
Ing. Abălaru – avem 327.000 lei profit iar datorii de 2.654.000 lei. Vom încerca să 
rentabilizăm societatea prin reorganizare. Am trimis și la ANRSC o altă 
organigramă și am solicitat să putem face noi branșamentele de apă. Vrem să 
înființăm un serviciu de proiectare al nostru – pentru proiectele de apă menajeră 
și aducțiunile cu apă. Aquatim va scumpi apa de la 1 iulie. Și la Aquatim avem o 
datorie de 1 milion lei, e o datorie istorică, de aproape 2 ani de zile. Ar trebui de 
asemenea, să mărim și prețul la apă la 3,2 lei de la 1,6 lei. Noi plăteam mai mult 
cu 20 lei decât încasam, nu ar fi corect ce încasăm să și plătim. Deci trebuie și noi 
să creștem prețurile. Dar dacă nu sunt rețelele curățate, va trebui să ne ocupăm și 
de ele. Vom avea nevoie de bani cât mai repede. Și va trebui să ne gândim și să ne 
pregătim de lucrările la Drumul Județean. În bugetul pe anul acesta mai avem 
nevoie de 5 – 6 milioane lei. Am propus ca noi să facem un nomenclator de bune 
practici cu toate firmele care doresc să facă lucrări la noi.  
Cons. Zincă – vreau să mai completez și faptul că tot colegii noștri gestionează 
toate rețelele. Cei care nu execută rețelele corect, există riscul ca ulterior să 
preluăm rețelele unde există vicii ascunse, ceea ce înseamnă o cheltuială în plus 
pentru Aqua Dumbrăvița. Această procedură va fi făcută de o firmă de avocatură 
specializată.  
Președinte de ședință – ați previzionat venituri mai mari, dar să aveți în vedere că 
și cheltuielile vor fi mai mari.  
Primar – unul din motivele pentru care suntem în situația asta este că încasăm cu 
20 de bani mai puțin. Apoi este vorba și de către lucrările efectuate către terți.  



31 mai  2021 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ  31 MAI 2021 

 

Pagină 8 din 10 
 

Cons. Zincă – dl. Abălaru să ne prezinte lista de investiții și al Aqua Dumbrăvița. 
Ing. Abălaru – dacă reusim să facem tot noi proiectele, punem 600.000 lei gratis 
de la Somial. Am ajuns la cele două societăți să nu avem devizieri. Va trebui să 
avem cel puțin 2 proiectanți și 1 devizier. Le dăm timp să ajungă la standardele 
noastre. Singuri nu vom putea gestiona toate situațiile. Am prevăzut 3 echipe 
pentru intervenții, lucrări și branșamente făcute necorespunzător. De asemenea, 
am mai prevăzut și 3 echipe de branșamente. Avem o vidanjă care e mai mult în 
service. Avem nevoie de un buldoexcavator. Din 1400 de branșamente, noi am 
făcut aproximativ 260. Și de aici am mai putea avea o sursă de venit. Intr-un an de 
zile vom putea scăpa de datorii. Am avea deci nevoie de un miniexcavator care 
costă aproximativ 25.000 euro, un încărcător cu 38.000 euro, deoarece doar pe 
închirieri de la terți s-au plătit 100.000 euro.    
Cons. Zincă – echipamentele ar costa 100.000 euro, și în anii trecuți se plăteau 
chirii. Utilajele achiziționate se vor putea amortiza și se vor putea presta lucrări 
de calitate.  
Ing. Abălaru – în august vom finaliza leasingul la vehiculele Dokker.  
Cons. Vlădescu – sunt de acord cu toate propunerile pe care le-ați făcut, din 
bugetul propus nu îmi dau seama dacă prognoza de venituri reflectă prețul la apă 
și de asemenea, problema datoriilor. Nu văd cum ar putea fi plătite datoriile într-
un an.  
Ing. Abălaru – atâta timp cât Aqua Dumbrăvița nu va mai colabora cu terții, vom 
avea aproape 600.000 lei/lună.  
Cons. Vlădescu – propunerea de buget de 6.300.000 lei cuprinde și creșterea 
prețului la apă? 
Ing. Abălaru – la apă va trebui să mărim prețul peste prețul celor de la Aquatim, 
cu 20 bani sau cu mai mult, vom vedea, ca să avem prețuri corecte.  
Cons. Vlădescu – nu am văzut justificări și cred că cetățenii sunt îngrijorați de 
calitatea apei. Aș dori să introducem și un indicator de satisfacție al clientului. 
Rețelele necesită multe operațiuni, curățări. Am dori totuși dacă creștem prețul la 
apă să avem și noi criteriu de satisfacție al clientului. 
Primar – în anumite zone, rețeaua este a primăriei. Sunt trei categorii, 
magistralele mari, fosta rețea a Aqua Dumbrăvița, aici sunt problele, și a doua 
rețea, cea nouă, unde problemele sunt gestionabile. Fac apel public la cetățeni, 
datorită faptului că unii cetățeni au pompe legate la rețeaua de apă. Apa forată și 
nefiltrată contaminează rețeaua. Trebuie să facem spălările rețelelor pe cele 3 
nivele. Nu vom avea probleme referitoare la presiunea apei. Branșamentele și 
forajele să fie protejate, iar apa din foraje să nu intre în rețea. Trebuie să 
reglementăm tarifele, vom face propunere la ANRSC. După ce le validează ANRSC 
se vor adopta prin HCL.  
Cons. Zincă – nu trebuie să trimitem o HCL către ANRSC? 
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Ing. Abălaru – putem trimite acest preț, dar am vrut să vă obișnuim că se va 
modifica prețul apei. Apa de la stația de tratare este foarte bună. S-ar putea 
totuși să avem probleme cu presiunea. Nu putem da presiune mare.  
Cons. Zincă – se poate vedea ideea de achiziție de echipamente noi. Aqua 
Dumbrăvița va trebui să facă cât mai multe lucrări cu utilajele proprii.  
Cons. Vlădescu – excelent așa! Aș vrea să fac o sugestie, legată de achizițiile de la 
societățiile din subordine. Să aibă cont pe SICAP.  
Ing. Abălaru – avem propunerea unei firme de avocatură în acest sens, la un preț 
de 2500 lei + tva. Avem și o măsură a Curții de conturi în acest sens.  
Cons.Zincă – susțin să se ia legătura cu o firmă specializată în achziții. Va fi foarte 
greu să răspundă un singur angajat de tot ce înseamnă achiziții. Vreau să-i anunț 
pe colegi că Aqua Dumbrăvița a demarat procedurile de prelungire a licenței. 
Suntem în linie dreaptă, cu sprijinul colegilor din Primărie și de la Aqua 
Dumbrăvița. În total investițiile se ridică la 63.000 euro.  
 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, respectiv 
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, organigrama și lista de investiții și 
se aprobă  cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot abținere – cons. Cioncă.  
 
Președinte de ședință – d-le Abălaru vă rugăm să veniți cu actele din timp, să le 
vedem, să le analizăm, toți consilierii să fie informați. V-aș ruga să veniți cu 
actele din timp. Să-mi spuneți funcțiile pe care sunteți angajat? 
Ing. Abălaru – sunt responsabil tehnic cu execuția. Așa este în statut. Am angajare 
pe 6 luni. Dacă corespund se va prelungi contractul, dacă nu, nu. Am pregătit de 
joi dosarele, dar pe viitor le voi pregăti din timp. Transparența va fi totală.  
Cons. Peț – sunteți angajat pe ambele societăți? 
Ing. Abălaru – suntem 7 angajați în această situație. Eu sunt cu câte 4 ore pe 
fiecare societate.  
Cons. Peț – cu câte puncte procentuale doriți să creșteți prețul la apă? 
ing. Abălaru – cu 80, 90% va crește prețul.  
 

 Discutarea cererilor – secretarul general dă citire tuturor cererilor aflate la dosar. 
Se vor transmite toate cererile către Biroul de urbanism, pentru a se lua legătura 
și cu elaboratorul PUG -ului.  
 

 Diverse  
Cons. Malac – aș ruga executivul să pregătească mult mai bine ședințele de 
consiliu. Nu este normal să primim materialele în ultima zi din săptămână, cu 
toate că am avut deja două ședințe extraordinare. Aș dori să subliniez că dl. 
Primar a afirmat că noi facem campanie electorală. Și astăzi am votat toate 
proiectele de pe ordinea de zi. Dl Primar să nu o ia ca și campanie, acesta este 
rolul opoziției. Sunt mai multe probleme pe care le-am identificat :  
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-nu mi se pare normal că Primaria nu a schimbat steagurile și tricolorul de la 
intrarea în Primărie;  
-mașina de pompieri este din 1891 și am observat că nu mai stă la locul ei; 
-vegetația neîngrijită de pe starda principală; 
-stațiile de troleibus și afișele lipite pe sticlă.  
Primar – steagurile vechi vor fi înlocuite. Cu mașina de pompieri cei de la ISU 
doresc să o preia și să o recondiționeze. Terenul  a fost așa denivelat de când am 
venit în Primărie. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor dumbrăvițenilor 
deorece suntem pe primul loc în țară la vaccinare.  
Cons. Grui – doresc și eu să mulțumesc echipei de la Centrul de vaccinare pentru 
implicare și tuturor celor care ne-au sprijinit. Datorită voua am reușit să fim pe 
primul loc.  
Cons. Teleagă – de 1 iunie am pregătit un program pentru copii, îl găsiți pe pagina 
de fb a Primăriei.  
Cons. Miklos – mulțumim celor de la ISU că vor recondiționa mașina de pompieri 
din fața Primăriei. 
Ing. Abălaru – doresc și eu să mulțumesc tuturor consilierilor pentru sprijinul 
acordat.  

 
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 24.06.2021 
 
Nr. de consilieri prezenţi: 17 
Aprobat cu 17 voturi „pentru”, 
Nr. voturi  „abţineri” ____,  
nr. voturi  împotrivă _____,  
Nr. de mandate în funcție : 17 consilieri locali  
 


