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ȘEDINȚA A FOST CONVOCATĂ CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI CU NR. 
280/20.08.2021 

PROCES – VERBAL 
 

         Încheiat în plenul ședintei ordinare a Consiliului Local Dumbrăviţa din data de 
26.08.2021, ora 18,00. Sedința se desfășoară online-prin mijloace electronice de 
comunicare prin intermediul aplicatiei ZOOM CLOUD MEETINGS cât și cu prezență 
fizică în Sala de mese a Primăriei.   
         La ședință participă din partea executivului: dl primar: Horia-Grigore Bugarin, 
secretar general Diana Marinchi, consilierul dl-ui Primar Cosmin Dan, - prezență fizică 
în Sala de mese, insp. sup. Blaga Lucian, insp. de spec. Șontea Monica, consilier 
juridic asistent Loredana Pușcașu, ec. Dumitru Neferu – prezenți prin intermediul 
aplicației ZOOM CLOUD MEETINGS. 
         Preşedinte de şedinţă este dl. consilier – Peț Ioan.  
 Președintele de ședință face apelul nominal al consilierilor locali; sunt prezenți 
14 consilieri, cu prezență fizică consilierii Bledea, Farca, Făgăraș, Pereanu, Popescu, 
Șandor, ceilalți consilieri fiind prezenți online prin intermediul aplicației   ZOOM 
CLOUD MEETINGS : Grui, Mărgău, Miklos, Peț, Sîrmon, Sperlea, Teleagă și Zincă. Sunt 
absenți consilierii Cioncă, Malac și Vlădescu.  

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare 
din data de 29.07.2021, obiectii dacă sunt ?  
        Nu sunt obiectii, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 29.07.2021, care este aprobat în unanimitate, cu 14 voturi ,,pentru”.  
 Se prezintă în ședință dl consilier Cioncă. Sunt 15 consilieri prezenți. 
Președintele de ședință dă citire la proiectul ordinii de zi:                                     

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pct.3 din Anexa nr.1 la HCL 
nr.19/23.02.2017, cu referire la Regulamentul de organizare și funcționare, a 
Consiliului local Dumbrăvița cu referire la administrarea eficientă a societăților 
comerciale din subordine, în ceea ce privește atribuțiile comisiei;  
Iniţiator: Viceprimarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisiile de specialitate 
nr.1, nr.2 și nr.3; 
 

2. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităților de identificare, ridicare,         
transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
domeniul public al comunei Dumbrăvița;  
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisiile de specialitate nr., 
nr.2 și nr.3; 
 

3. Privind aprobare denumire de stradă în localitatea Dumbrăvița, nr. cad. 412655 – 
”str. Paris” și ”str. Cernăuți”; 
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Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr.1 a 
avizat favorabil denumirile propuse; 
 

4. Proiect de hotărâre aprobare denumire de stradă în localitatea Dumbrăvița,  jud. 
Timiș, nr. cad. A88/1/48 – ”str. Frații Buzești”; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr.1 a 
avizat favorabil denumirea propusă; 
 

5. Proiect de hotărâre privind denumire de stradă în localitatea Dumbrăvița, jud. 
Timiș – nr. cad.409298, - ” str. Tehnologiei” și  A5/3/7/1-2/29, - ” str. Fabricii” 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1 a 
avizat favorabil denumirile propuse; 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru 
investiția ”Modernizare drumuri în comuna Dumbrăvița”; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiția ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Dumbrăvița”; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

8. Proiect de hotărâre privind declararea apartenenței construcției ” Stație de 
ridicare a presiunii” la domeniul public al comunei Dumbrăvița; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

9. 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 au avizat favorabil proiectul;  
 

10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, 
asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor UAT comuna 
Dumbrăvița/Primarul comunei Dumbrăvița în justiție, în dosarele cuprinse în 
Anexă; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

11. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.2913/27.09.2001 
dată în fața BNP Carmen Rădulescu, pentru imobilul înscris în CF nr. 128475 – CF 
nou 414052 Dumbrăvița, nr. top 164/1/9/22, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință drum, în suprafață de 2282 mp; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
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12. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.1496/06.09.2012 
dată în fața BNP Popescu Oana, pentru imobilele înscrise în CF 406287 
Dumbrăvița, nr. cad. 406287, teren intravilan curți construcții în suprafață de 22 
mp, și CF 406293, nr.cad. 496293, în suprafață de 22 mp și 11 mp, teren intravilan 
curți construcții, cu destinația de drum; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.1620/11.08.2005 
dată în fața BNP Claici Ana – Valentina, pentru imobilul înscris în CF nr. 2334 – CF 
nou 404382 Dumbrăvița, nr. cad. 171/11/3, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 104 mp; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.816/20.05.2008 
dată în fața BNP Lăpădat Maria pentru imobilul înscris în CF nr. 7688 – CF nou 
408222 Dumbrăvița, nr. cad. A171/15/4, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 36 mp; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 

 
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.1980/12.09.2007 

dată în fața BNP Lăpădat Maria pentru imobilul înscris în CF nr. 2267 – CF nou 
414126 Dumbrăvița, nr. cad. A175/1/1/1/17/15, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 2180 
mp, și a ofertei de donație nr. 916/26.09.2007 dată în fața BNP Țole Nicolae, 
pentru imobilul înscris în CF în CF nr. 2267 – CF nou 414126 Dumbrăvița, nr. cad. 
A175/1/1/1/17/15, reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință arabil, 
teren cu destinația de drum, în suprafață de 2180 mp, ( cotă – parte devălmașă de 
teren cu destinația de drum); 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.3244/17.10.2004 
dată în fața BNP Graur Elisabeta pentru imobilul înscris în CF nr. 2789 – CF nou 
411277 Dumbrăvița, nr. cad. A70/1/1/5 reprezentând teren intravilan cu categoria 
de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 1277 mp; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

17. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.2515/24.06.2008 
dată în fața BNP Românu Silvia pentru imobilul înscris în CF nr. 2177 – CF nou 
405188 Dumbrăvița, nr. cad.50078, reprezentând teren intravilan cu categoria de 
folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 10268 din 67400, 
înscrise sub B.2, B.3 și B.4 din CF 405188; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
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18. Informarea Instituției Prefectului cu nr.8368/S2 din 09.08.2021, referitoare la 

prevederile art. 136 și art.141 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
19. Discutarea cererilor depuse : Tivadar Ion Alexandru; 
20. Diverse : adresa ANAF – referitoare la acțiunea de inspecție economico-

financiară efectuată la societatea Dumbrăvița TV; 
Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul ordinii de zi și se aprobă 

cu 14 voturi pentru și 1 vot abținere - cons.Cioncă.  
 
Președintele de ședință dă citire la suplimentarea proiectului ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Agendei Culturale a comunei Dumbrăvița, 
Anexa nr.4, la HCL nr.43/20.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2021;  

Inițiator : Primarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisiile de specialitate nr.1 
și nr.3; 
 

2. Proiect de  hotărâre privind aprobarea trecerii bunului imobil teren extravilan 
înscris în CF nr. 412924 Dumbrăvița, cu nr. cad. 412924 (HCN 243/2), categoria de 
folosință ape curgătoare, cu suprafața de 1259 mp, din domeniul public al comunei 
Dumbrăvița în domeniul privat al acesteia,  

Inițiator : Primarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisia de specialitate nr.1; 
 
 Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 14 

voturi pentru și 1 vot abținere - cons.Cioncă.  
 
 Se supune la vot proiectul de ordine de zi împreuna cu suplimentarea și se 

aprobă cu 14 voturi pentru și 1 vot abținere - cons.Cioncă.  
 

 1. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.1 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz nefavorabil; 
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil; 
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil. 
Cons. Grui – d-na secretar aș dori să consemnați că subsemnatul votez ”pentru” 
toate proiectele care sunt pe ordinea de zi, cât și pe suplimentare. S-ar putea 
întrerupe semnalul, în zona în care sunt. Referitor la proiectul de hotărâre, 
împreună cu colegii care suntem în comisie, am observant că pentru a alege un 
administrator nu avem aceste atribuții, și pentru a nu avea foarte multe CV-uri de 
verificat, am venit cu cei doi colegi cu această propunere de HCL. În urma 
discuțiilor și cu cele două societăți, noi vom face un pre-interviu, iar consiliul local 
va face desemnarea. În luna octombrie va expira mandatul administratorului de la 
cele două societăți.  
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Cons. Cioncă – discuțiile din comisia nr.1 au fost în sensul că toți consilierii ar 
trebui să venim cu propuneri . Poate ar tebui să prelungim momentul alegerii 
noului administrator. Ne dorim ca noul administrator să vină cu un plan de 
management pentru aceste societăți.  
Cons. Grui – v-aș ruga să spuneți sincer de câte ori v-ați interesat despre aceste 
societăți! 
Cons. Popescu – eu m-am interesat în fiecare zi! 
Cons. Cioncă – ați redus comisia la 3 consilieri, nu ați chemat administratorul să-l 
întrebați. Adminsitratorul trebuia să fie prezent la toate sedințele ordinare ale 
consiliului local.  
Cons. Grui – puteați lua și dvs. legătura cu administratorul ca să participe la 
ședințele ordinare. Ei nu fac parte din consiliul local! Ați fi putut să-I chemați! 
Cons. Zincă – în cursul discuțiilor din comisie, eu eram pregătit să fac un 
amendament la forma acestui HCL. Acum, după interpelarea colegului Cioncă, 
cred ca va trebui să întocmim o fișă a postului pentru viitorul administrator, unde 
fiecare consilier va veni cu cerințele proprii. Intervenția noastră a fost ca să ne 
asumăm activitatea. Cât privește uzanța ca administratorul să fie prezent la 
ședințele consiliului local, ar fi bine să fie prezent și la ședințe. Vom întocmi o 
listă de atribuții și cerințe pentru viitorul administrator.  
Primar – poate ar trebui să facem o fișă de post și aș propune și un termen, iar 
propunerea colegilor este să postăm acest anunț online, și pe site-uri de 
recrutare. Și să facem un screening de CV-uri, iar apoi să vă prezentăm selecția de 
CV-uri și să hotărâți pe cine propuneți.  
Președinte de ședință – este selecție sau concurs? 
Primar – este vorba despre selecție pentru ca este un SRL.  
Cons. Cioncă – sunt de acord cu propunerea colegului Zincă și a dl-ui Primar. Este 
vorba despre o selecție. Trebuie să ne aducem fiecare aportul la fișa postului a 
următorului administrator.  
Primar – să încercăm să stabilim și un termen, să elaborăm o fișă a postului, și 
apoi să dăm drumul la selecția de dosare. Să stabilim un termen pentru fișa 
postului, și apoi să dăm anunțul pentru selecție.  
Cons. Bledea – cu privire la fișa postului, noi am discutat acest aspect în comisie, 
am propus un draft pe care l-am pus la dispoziția comisiei nr.1. Avem un punct de 
plecare. Pot să-l pun și la dispoziția colegilor.  
Cons. Popescu – cred că nu trebuie să trecem foarte ușor, trebuie să vedem cum 
va fi acest proces, o parte importantă trebuie să fie pusă în operă, să fim siguri că 
alegem cel mai bun candidat. Pe lângă acea fișă a postului, va trebui să descriem 
și procesul de selecție, pentru ca toți candidații să știe la ce se înhamă.  
 
Cons. Făgăraș – să ne trimiteți până vineri 03.09, iar de luni se va putea da drumul 
la selecție.  
Cons. Șandor – exact despre asta este vorba și în proiectul de hotărâre.  
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Cons. Popescu – trebuie să avem o procedură clară.  
Cons. Farca – comisia va trebui să elaboreze o procedură.  
Primar – vă pot ajuta cu mai multe proceduri, dacă se stabilește fișa postului, 
obiectivele, în urma interviului se va putea stabili.  
Cons. Popescu – ar trebui să avem criterii minime de studii.  
Primar – sunt criterii obligatorii și alte criterii facultative. Așa ar trebui să fie 
structurat un anunț de angajare.  
Cons. Cioncă – această comisie va iniția procedura de selecție.  
Cons. Șandor – asta am subliniat și eu! 
Cons.Zincă – dacă ați citit proiectul de hotărâre, despre asta este vorba. 
Președinte de ședință – este vorba despre un concurs sau selecție, societățile sunt 
ale consiliului local? 
Primar – fiind vorba despre societăți comerciale, acestea nu se supune regulilor 
codului administrativ. 
Cons. Cioncă – s-a făcut o selecție și până acuma. Am verificat și la ceilalți 
administrator dacă au avut firme și care au fost rezultatele.  
Cons. Șandor – avem aceste măsuri din trecut? Nu le avem! Deci să inițiem acum 
procedura! 
Primar – vom publica anunțul, care va sta 2 săptămâni, apoi va urma preselecția 
făcută de către comisie, și aproximativ într-o lună vom avea o propunere pentru 
Consiliul local, nu mai mult de 3 candidați. Fișa postului să fie gata până în 03.09.  
Cons. Zincă – este totuși nevoie de concurs? 
Cons. Teleagă – în situația de față vorbim despre prevederile Legii nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă.  
Cons. Popescu – este vorba despre un minim de experiență pe o funcție de 
conducere. Ar trebui să creăm o procedură și să fim de acord cu ea.  
Primar – trebuie să ținem cont de prevederile Legii nr.109/2011.  
Secretar general – este vorba despre art.35 din Legea nr.109/2011 care spune că 
administratorul va fi ales printr-o procedură de selecție.  
Se prezintă în ședință dl consilier Malac. Sunt 16 consilieri în total.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu următorul amendament : ” Comisia va 
pregăti fișa postului și procedura de selecție până în data de 03.09.2021.”, și se 
aprobă cu 15 voturi ” pentru” și 1 vot ”abținere” – cons. Malac.  

 
 2. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.2 de pe proiectul ordinii de zi;  
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil; 
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil. 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 3.Președintele de ședință dă citire PH de la pct.3 de pe proiectul ordinii de zi;  
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Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 4. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.4 de pe proiectul ordinii de zi;  
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil. 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat, și se aprobă  
cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 5. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.5 de pe proiectul ordinii de zi;  
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  

 
 6. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.6 de pe proiectul ordinii de zi; -  
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil; 
Primar – este o solicitare pentru PNDL, o cerință de la Ministerul Dezvoltării. Și 
trebuie să o punem în practică.   
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 7. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.7 de pe proiectului ordinii de zi; 
Cons. Cioncă – sunt de acord cu proiectul, cuprinde foarte multe. A existat un 
studio de fezabilitate? Suma este foarte mare 550.000 euro. Știm exact 
suprafețele pentru trotuare, spații verzi? Trebuie să clarificăm aceste aspect.  
Primar – noi am lucrat cu firma care a făcut multe proiecte de asfaltare. Să țineți 
cont că ultimele achiziții au fost la 320.000 euro, 28.000 euro este doar diferența 
de materiale. Proiectul e cu îngropare de rețele electrice integrale, chiar dacă 
suma depășește bugetul initial. Spațiile verzi și trotuarele se vor face cu plantare 
de pomi. Se va face proiectul tehnic care va fi scos la licitație. Cred că e ciudat să 
ne întrebați de proiectanți. Este vorba despre aceeași proiectanți cu care s-a 
lucrat de atâta timp. Dumbrăvița are nevoie de un proiect cu tot ce trebuie. Se 
vor reloca toate rețelele, apă, canal, gaze. Se va face și acces auto de 5 m și 
acces pietonal de 1 m.  
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 8. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.8 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil.  
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
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 9. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.9 de pe proiectul ordinii de zi; 
Primar – există niște întârzieri, am discutat la contabilitate, și consider că putem 
lua acest credit cu o dobândă foarte bună! Chiar și de la Trezorerie am primit o 
ofertă de credit. Am făcut o analiză, și această sumă ne-ar duce într-o zonă de 
siguranță. Dacă dorim calitate, trebuie să respectăm și noi obligațiile de plată.  
Președinte de ședință – pe ce perioada va fi împrumutul? 
Primar – pe 10 ani. 
Cons. Malac – nu am primit materialele, nu știu despre ce este vorba. 
Primar – a fost scos de pe ordinea de zi data trecută, și a rămas pe site.  
Cons. Malac – nu cred că este necesar să luăm acest împrumut. Nu cred că ar 
trebui să plătim noi, ci Ministerul Dezvoltării.  
Primar – și eu tot mandatul plătesc un împrumut luat de către dvs. în mandatul 
dvs.  
Cons. Malac – trebuie să specificați exact pentru ce luați acești bani.  
Primar – vom merge și la CAIL ca să luăm aprrobarea pentru împrumut.  
Cons. Pereanu – ați citit proeictul de hotărăre, d-le cons. Malac? 
Cons. Malac – în fiecare an am făcut așa. Dar ca să luăm niște bani și să nu știm ce 
facem cu ei nu este în regulă.  
Cons. Cioncă – avizul comisiei a fost nefavorabil. Nu am văzut obiectivele. Ar 
trebui întâi să luăm fonduri europene și guvernamentale, și în ultimul rând să luăm 
un împrumut.  
Primar – proiectul va merge la CAIL. Se va refuza împrumutul dacă nu este legal, 
dacă documentația și cifrele nu sunt corecte. Eu vin cu propuneri concrete. Cred 
că ar să lăsăm și colegii să-și spună punctul de vedere.  
Cons. Malac – nu sunt de acord să luăm împrumut și să nu știm pentru ce îl luăm.  
Cons. Mărgău – acest împrumut va funcționa ca o linie de credit. 
Primar – nu este o linie de credit, este pentru obiective clare.  
Cons. Mărgău – să introducem cele 4 obiective în proiect, și în cazul în care vom 
primi banii, îi vom putea da înapoi. Dl cons. Bledea a spus că suntem hoți că 
îndatorăm copii și nepoții. Pentru dezvoltarea comunei, voi vota întotdeauna 
pentru.  
Cons. Bledea – când s-a discutat despre acest împrumut, atitudinea mea negativă 
a fost ținând seama că s-a luat decizia în cazul unei proceduri de îndată, iar 
ulterior proiectul a fost respins și de către Prefectură. Nu a fost un atac la dvs., 
sau la ceilalți consilieri.  
Cons. Popescu – întotdeuna păcatele trecutului ne urmăresc. Unele lucruri sunt 
inoportune. Un împrumut într-o ședință de îndată nu este în regulă. Era vorba să 
luăm acest împrumut dacă rămânem fără finanțare. Suntem siguri că nu avem 
finanțare pentru aceste proiecte? 
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Primar – nu suntem 100% siguri. Avem întârzieri la plăți foarte mari. Până la 3 luni. 
Am primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării că nu se va mai face nicio plată din 
01.07. până anul viitor.  
Cons. Popescu – s-ar putea să primim toată finanțarea? 
Primar – s-ar putea! Sunt proiecte pe fonduri europene și contribuția proprie este 
foarte mare. Se va reduce, astfel, presiunea pe bugetul comunei.  
Cons. Popescu – ne-ați explicat că veți folosi acest credit doar dacă va fi nevoie de 
bani.  
Primar – îi vom rambursa fără costuri. Avem 2 ani perioadă de grație.  
Cons. Bledea – există o perioadă în care beneficiarul poate utiliza acest credit.  
Primar – am înțeles că doriți să fie trecute exact sumele pentru fiecare proiect în 
parte.  
Ec. Neferu – imprumutul se va folosi după cum urmează :  
- Pentru proiectul modernizare străzi 4,5 milioane lei; 
- Pentru proiectul construire creșă 3 milioane lei; 
- Pentru proiectul construcție Școală 1,5 milioane lei; 
- Pentru proiectul extindere canalizare 1 milion lei.  

Este o plasă de siguranță. Vom avea multe facturi. Este șansa noastră să nu ne 
înregistrăm cu arierate. Cota de împozit care ni se repartiza s-a redus de la 24 
milioane de lei la 14 milioane lei. Vom folosi și excedentul bugetar.  

Cons. Zincă – s-au precizat și contribuțiile proprii, care nu vor fi acoperite în    
totalitate.  
Ec. Neferu – doar o parte din aceste contribuții vor putea fi acoperite, dacă va fi 
nevoie.  
Cons. Malac – care lucrare se va finanța din PNDL? 
Ec. Neferu – proiectul pentru modernizare străzi este finanțat prin PNDL. 
Cons. Malac – nu cred că e bine, până scoatem la licitație poate e mai bine să o 
lăsăm pe anul viitor.  
Primar – și dacă nu vom primi banii? Nu îi vom folosi în alte proiecte. Se pare că dvs. 
aveți tot timpul ceva de comentat.  
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre 
cu amendamentul privind trecerea celor 4 proiecte pentru care se ia împrumutul și 
se aprobă cu 12 voturi ” pentru”, 3 voturi ” abținere”  consilierii Malac, Miklos și 
Peț și 1 vot împotrivă – cons. Cioncă.   
 
 10. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.10 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Malac – la ce se referă cele 2 procese? 
Consilier juridic Pușcașu – cele 2 cauze au specific de urbanism. Este vorba despre 
2 certificate de urbanism, s-a solicitat completarea documentațiilor. În prezent 
prin cele 2 acțiuni se solicită obigarea primarului la emiterea autorizatiilor de 
construire.  
Cons. Malac – aș vrea să ne reprezinte d-na jurist în cele 2 procese.  
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Consilier juridic Pușcașu – am făcut un inventar cu tot ceea ce fac, dar nu am 
timpul fizic să merg și în instanță. Veți vedea care este realitatea. Este nevoie de 
2 persoane în acest compartiment.  
Cons. Făgăraș – în ce perioadă s-au emis certificatele? 
Primar – au fost emise în veche administrație.  
Comsilier juridic Pușcașu – sunt din mandatul trecut. Nu am dosarele la mine să vă 
spun exact.  
Cons. Popescu – din punct legal, certificatele de urbanism au fost emise după 
procedura de la urbanism. Va trebui să ducem actele de la urbanism, iar dacă 
suntem în culpă, vom pierde procesul. Dacă nu am respectat legislația, vom 
pierde. Dacă avem dreptate, cu siguranță vom câștiga. Cred că aceasta este o 
speță simplă, sunt niște hârtii și o întâmpinare.  
Consilier juridic Pușcașu – nu depunem doar niște hărtii! Nu ni se solicită anularea 
unui CU ci doar a unei adrese.  
Cons. Popescu – nu sunt de profesie, dar fratele meu este, și este vorba despre un 
domeniu conex activității mele. Aș vrea totuși să întreb la ce procese se poate 
prezenta consilierul juridic în instanță? 
Consilier juridic Pușcașu – nu doresc să intru în polemică, suntem total obiectivi. 
Avem o rată de succes foarte mare, și prin avocat, și prin consilier juridic.  
Cons. Popescu – tocmai din această cauză cred că trebuie să mergeți dvs. la 
proces.  
Cons. Mărgău – nu este vorba despre anularea unui C.U. ci despre anularea unei 
adrese.  
Primar – este o speță mai complexă, de aceea am solicitat angajarea unui avocat.  
Cons. Popescu – dvs. ați propus proiectul de hotărâre, trebuie să știți despre ce 
este vorba.  
Consilier juridic Pușcașu – putem detalia, dacă doriți. Pot să vă pun la dispoziție 
toată documentația necesară.  
Cosn. Făgăraș – să ne trimiteți toată documentația, ca să putem să o vedem și noi, 
să știm ce aprobăm.  
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă cu 10 voturi ”pentru”, 5 voturi ”abținere” – consilierii 
Făgăraș, Mărgău, Peț, Popescu și Zincă și 1 vot ” împotrivă – consilier Malac – 
consider că d-na jurist poate să meargă să ne reprezinte în instanță.  
 

 11. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.11 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 12. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.12 de pe proiectul ordinii de zi; 



26 AUGUST    
2021 ŞEDINŢĂ ORDINARĂ  29 AUGUST 2021 

 

Pagină 11 din 13 
 

Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 13. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.13 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 14. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.14 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 15. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.15 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 16. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.16 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
 

 17. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.17 de pe proiectul ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  
Primar – pentru toate aceste proiecte am pornit demersurile ca să reușim în final 
să trecem toate aceste drumuri în patrimoniul comunei. Unele dintre ele sunt 
foarte vechi.  
Cons. Popescu – ce s-a întâmplat că unele dintre ofertele de donație sunt foarte 
vechi? 
Primar – noi am căutat toate aceste oferte de donație, am luat legătura și cu cei 
de la OCPI, Finanțe și Curtea de conturi, ca să intrăm în legalitate. 
Cons. Zincă – până când s-a folosit procedura de ofertă de donație? 
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Secretar general – până la apariția Noului Cod civil, unde este prevăzută 
posibilitatea de renunțare la dreptul de proprietate, și ulterior printr-o hotărâre a 
Consiliului local terenul este inclus în patrimoniul UAT. 
 

 1 s. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.1 de pe suplimentarea 
proiectului ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  

 
 2 s. Președintele de ședință dă citire PH de la pct.2 de pe suplimentarea 
proiectului ordinii de zi; 
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente sau 
propuneri; 
Nemaifiind alte discuții, Președintele de ședință supune la vot PH așa cum a fost 
prezentat, și se aprobă  cu unanimitate de voturi – 16 voturi ”pentru”.  

 
 18. Discutarea cererilor/ adreselor  

➢ Adresa de la Finanțe cu privire la Dumbrăvița TV – se dă citire adresei de 
către dl. Primar. 
Administrator Szabo Emeric – am depus acea declarație S1001, noi trebuia 
să aprobăm din nou bugetul pe anii 2020 și 2021. Am întrebat și la 
societățile celelalte. Declarația S1001 nu trebuia depusă din primul an.  

➢ Adresa de la Poliție cu privire la controlul efectuat la Grădinița cu program 
prelungit - se dă citire adresei de către dl. Primar – noi va trebui să 
achiziționăm camere, card de acces și mai sunt câteva măsuri. Ne vom 
consulta cu ei să vedem despre ce este vorba!  

➢ Secretar general dă citire adresei cu nr.8368/S2 din 09.08.2021, referitoare 
la prevederile art. 136 și art.141 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, transmisă de către Instituția Prefectului; 

 
 19. Diverse  

Cons. Șandor – doresc să profit și să subliniez că există un regulament al Comunei. 
Sunt niște lucruri care pot părea minore. Mă refer la problema câinilor, câini care 
sunt lăsați afară din curți, câinii mari și câinii mici. Am avut și în familie un accident. 
Solicit ca cei care ne privesc să încerce să înțeleagă că nu mai suntem în sat, iar 
câinii pot provoca accidente. Apoi este vorba despre mizeria de nedescris din jurul 
clopotelor unde se depozitează sticlele. Sticlele nu trebuie lăsate lângă, și nici vitrine 
sau altele asemenea, nu trebuie depozitate acolo.  
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Primar – avem locații mai multe, am suplimentat cu încă 10 clopote, sunt ridicate de 
3 ori pe lună. Încercăm să le monitorizăm. Din păcate de multe ori clopotele sunt 
goale și sticlele sunt depozitate lângă.  
Cons. Șandor – eu am pus sticlele în clopot, dar mizeria era lângă.  
Cons. Popescu – cred că aceste clopote nu sunt bine construite. Nu îți dai seama dacă 
sunt goale sau pline.  
Cons. Șandor – și în Franța în 1993 erau la fel. Cred că nu putem repeta suficient 
nevoia de curățenie. Oamenii trebuie să cunoască regulile și să le aplice. 
Primar – o să aveți săptămâna viitoare o raportare de la Poliția locală cu privire la 
toate aceste aspecte.  
Cons. Șandor – în Austria dacă nu parchezi unde e bine, vecinii vor face sesizare.  
Cons. Popescu – dacă îmi încalci mie un drept, eu pot să mă adresez autorităților 
competente. Revin cu sesizările de pe Str.Lăcrămioarei. 
Primar – cei de la Dumbrăvița Investiții și-au declinat competența. Au luat o altă 
firmă autorizată. Mai sunt probleme pe străzile B.Pascal și I. Newton, unde se 
înlocuiesc deja becurile.  
Cons. Popescu – am mai cerut o raportare cu privire la situația cu ambrozia.  
Cons. Făgăraș – am de sesizat și eu o problemă cu privire la deterioarea rigolelor din 
fața casei. Ar trebui să facem o cerere la Primărie? 
Primar – rigolele nu se deteriorează de la sine. Le vom repara, cetățenii să facă 
cerere.  
Cons. Teleagă – doresc să vă anunț că vom avea primul Festival de Teatru la 
Dumbrăvița, la Sala Polivalentă. 
 
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     
 ………………………………                                     …………………………………………………… 
   Ioan PEȚ                                                                Ramona-Diana MARINCHI    
 

APROBAT ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ  a CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 
21.09.2021 

 
Nr. de consilieri prezenţi: 17 
Aprobat cu  15  voturi ”pentru”, 
Nr. voturi  „abţineri” 2 – consilierii Vlădescu și Malac,  
nr. voturi  împotrivă _____,  
Nr. de mandate în funcție : 17 consilieri locali  
 


