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ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 30 SEPTEMBRIE 2021

ȘEDINȚA A FOST CONVOCATĂ CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI CU NR.
331/24.09.2021
PROCES – VERBAL
Încheiat în plenul ședintei ordinare a Consiliului Local Dumbrăviţa din data de
30.09.2021, ora 18,00. Sedința se desfăsoară on-line 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 – POPESCU LIVIU.

Președintele de ședință face apelul nominal al consilierilor
locali; sunt prezenți 16 consilieri: Popescu Liviu, Sorin Margău,
Alexandru Făgăraș, Sergiu Grui, Daniel Șandor, Dorin Farca, Simona
Sîrmon, Bogdan Pereanu, Radu Vlădescu, Ioan Peț, Victor Malac,
Vasilea Bledea, Daniela Teleagă, Alina Sperlea și Ovidiu Zica. Absent
Daniel Cioncă.
Secretar – procesul-verbal de ședință din data de 21.09.2021 se va transmite
săptămâna viitoare și îl vom aproba la ședința din luna viitoare.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre suplimentar, se aprobă cu unanimitate de
voturi, 16 voturi ”pentru”.
Primar – sunt nelămuriri, sunt obiecții întemeiate ale dl-ui Malac, există o problemă
și cu costurile de mentenanță, se vor putea trimite costurile către Aqua Dumbrăvița,
propun să scoatem de pe ordinea de zi.
Cons. Malac – în proiect trebuie să așteptăm cel puțin 2 ani ca să se poată înstrăina,
trebuie așteptat. Eu în comisie doar am anunțat colegilor să o dăm în administrare.
Primar – prin contractul cu delegare de gestiune, se dă doar în administrare, nu se
înstrăinează. El rămâne în patrimoniul comunei.
Cons. Malac – toate rețelele sunt în administrarea comunei, trebuie să verificăm care
este situația.
Peședintele de ședință supune la vot ordinea de zi, se aprobă în unanimitate, 16
voturi „pentru”.
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Se dă citire:
1. Proiect de hotărâre nr.47380/24.09.2021 privind aprobarea revocării Hotărârilor Consiliului
local Dumbrăvița cu nr.100/21.09.2021, 102/21.09.2021, 104/21.09.2021, 106/21.09.2021 și
108/21.09.2021
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil.
Cons. Malac – În ședința de comisie am zis că ne grăbim și nu am așteptat normele de
aplicare, trebuie aprobate cele 5 proiecte. M-am uitat pe normele de aplicare.
Fiecare UAT primește doar 4 milioane de lei.
Primar – normele de aplicare existau, suma este minim 4 milioane de lei. Suma
rezultată pe an este la jumătate față de suma aprobată. Alte sume vor fi aprobate pe
alte criterii. Nu induceți lumea în eroare. Nu s-au modificat normele, doar modelul
de hotărâre este altul. Din acest motiv am propus revocarea acestor Proiecte de
hotărâre și reaprobarea lor.
Cons. Malac – vă doresc să puteți să primiți toți bani.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
2. Proiect de hotărâre nr.47185/24.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții” Extindere canalizare menajeră în localitatea
Dumbrăvița, jud. Timiș” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții
” Anghel Saligny”;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil
Nemaifiind alte discuții se supune la vot PH așa cum a fost prezenntat și se aprobă în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
3. Proiect de hotărâre nr.47167/24.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții” Extindere gospodării de apă, aducțiuni și
magistrale de apă pentru localitatea Dumbrăvița, jud. Timiș”; pentru finanțarea acestuia în
cadrul Programului Național de Investiții” Anghel Saligny”;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;
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Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
4. Proiect de hotărâre nr.47203/24.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea rețelei de străzi în comuna
Dumbrăvița”; pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ” Anghel
Saligny”;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat , se aprobă în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
5. Proiect de hotărâre nr.47210/24.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea sistemului de transport local
prin modernizare străzi în comuna Dumbrăvița”; pentru finanțarea acestuia în cadrul
Programului Național de Investiții ” Anghel Saligny”;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
6. Proiect de hotărâre nr.47197/24.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltare infrastructură de transport prin
modernizare de străzi în comuna Dumbrăvița”; pentru finanțarea acestuia în cadrul
Programului Național de Investiții ” Anghel Saligny”;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
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Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
7. Proiect de hotărâre nr.47267/24.09.2021 privind modificarea și completarea HCL
nr.54/2021 privind aprobarea denumirii de stradă în localitatea Dumbrăvița în sensul
modificării nr. CAD. A5/3/7/1-2/29 în nr. CAD. 404256
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1
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 în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
8. Proiect de hotărâre nr. 46247/20.09.2021 privind aprobare PUZ locuințe unifamiliale și
maxim 2 apartamente și funcțiuni complementare, având că beneficiar Biserica Reformată
Dumbrăvița
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Malac – unde este situat terenul?
Arh. Cârjan – este o dezvoltare urbană cu locuințe max. 2 apartamente, spațiu verde
în zonă lângă Beregsău. Beneficiarul a dat o declcarație autentificată că ne cedează
drumurile și spațiile verzi rezultate în urma PUZ-ului.
Primar – toate aceste informații sunt publice, le puteți verifica.
Cons. Malac – trebuie să trimiteți toate materialele legate de un punct.
Viceprimar Grui - știți că o documentație de urbanism are foarte multe pagini, acest
PUZ a fost publicat pe site, acum 30 de zile.
Cons. Malac – o planșă A3 se putea trimite.
Președinte de ședință – în comisia de urbanism analizăm toată documentația.
Viceprimar Grui – aș propune ca președintele și secretarul comisiei de urbanism să
trimită documentația consilierilor să nu mai avem discuții.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
9. Proiect de hotărâre nr. 46424/21.09.2021 privind aprobare elaborare plan urbanistic zonal
zonă locuințe și funcțiuni complementare, având că beneficiar Șerban Anica
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, Comisia de specialitate nr.1
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz negativ.
Cons. Șandor – d-na Toma a transmis o adresă.
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Arh. Cârjan – problema e că ar rămâne neurbanizate niște zone, nu s-a reușit mutarea
în această parte a PUZ-ului.
Cons. Vlădescu – de ce avizul comisiei nr. 1 este nefavorabil?
Cons. Bledea – inclusiv d-na arhitect a spus. Aș adăuga că PUZ-ul supus aprobării
prevede o stradă cu capetele închise, iar acele capete nu prevăd spații de întoarcere.
Cel mai important, PUZ-ul trebuie studiat în funcție de zona rămasă și alte parcele
care nu vor putea fi puse în valoare, acel spațiu verde este în capătul străzii și de
acel spațiu verde nu pot beneficia locuitorii cartierului.
Cons. Malac – nu am primit materialul și nu știu despre ce este vorba.
Cons. Șandor – d-na Toma Daniela a știut despre ce este vorba.
Cons. Malac – propun să amânăm și să discutăm cu toți colegii.
Cons. Vlădescu – la comisia de urbanism a fost prezent dl. Cionca.
Președinte de ședință – toți consilierii am fost împotriva acestui PUZ.
Cons. Vlădescu – în avizul inițial au cerut să se studieze întreaga zonă, ca să avem
parcele de 600 de metri. Omiterea acestei parcele va face ca parcelele rămase în
afara PUZ să rămână neurbanizate, de aceea am dat aviz nefavorabil toată comisia.
Cons. Malac – la ședința de comisie a participat baneficiarul sau proiectantul?
Președinte de ședință – nu a fost nici beneficiarul, nici proicetantul.
Com. Vlădescu – a omis beneficiarul PUZ-ului șă ia legătura cu proprietarul terenului
și să facă PUZ-ul împreună.
Cons. Șandor – spațiul verde este complet neutilizabil.
Cons. Malac – beneficiarul rămâne cu spațiul verde?
Primar – am mai avut discuții pe acest PUZ și cu proprietarul terenului vecin.
Cons. Vlădescu – avizul din comisie este nefavorabil.
Cons. Malac – sunt de acord că nu s-a studiat tot cvartalul.
Nemafiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se respinge cu
15 voturi „împotrivă, și 1 vot abținere – cons. Zincă.
10. Proiect de hotărâre nr. 47376/24.09.2021, privind aprobarea desemnării doamnei
Avrigean Lavinia Delia în funcția de administrator pe o perioadă de 3 luni la SC Dumbrăvița
Investiții SRL
Iniţiator: Viceprimarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1,2,3.
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil și recomandă modificarea contractului de la 3
luni la 4 luni sau până la finalizarea proceselor.
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Cons. Margău – putem prelungi acest mandat pe Legea nr. 31/1990.
Cons. Teleagă – este prevăzut în Legea nr. 109/2011, perioada este de 4 luni cu
posibilitatea de prelungire.
Cons. Vlădescu – aș dori să precizez că durata mandatului trebuie să fie clară. Că
manadatul poate înceta mai devreme, este altceva. Mandatul administratorului poate
înceta prin două modalități.
Președinte de ședință – să respectăm legea. 4 luni să fie termenul.
Cons. Teleagă – se propune desemnarea d-nei Avrigean pe o durată de 4 luni la
Dumbrăvița Investiții.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH cu amendamentul propus de comisia nr.3
și se aprobă în unanimitate, 16 voturi „pentru”.
11. Proiect de hotărâre nr. 47374/24.09.2021, privind aprobarea desemnării doamnei
Avrigean Lavinia Delia în funcția de administrator pe o perioadă de 3 luni la SC Aqua
Dumbrăvița SRL
Iniţiator: Viceprimarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1,2,3.
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil și recomandă modificarea contractului de la 3
luni la 4 luni sau până la finalizarea proceselor.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH cu amendamentul propus de comisia
nr.3, se aprobă în unanimitate, 16 voturi „pentru”.
12. Proiect de hotărâre nr. 47155/23.09.2021 privind completarea obiectului de activitate al
societății SC Aqua Dumbrăvița SRL
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1,2,3
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, 16 voturi „pentru”.
13. Proiect de hotărâre nr. 47353/24.09.2021 privind desemnarea a 3 reprezentați ai
Consiliului Local Dumbrăvița pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Scolii
Gimnaziale Dumbrăvița, a domnului primar Horia-Grigore Bugarin sau a reprezentantului sau și
1 reprezentant al Consiliului Local Dumbrăvița pentru a face parte din Consiliul de
Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Inima Culorilor și în comisia pentru asigurarea
calității din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit.
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Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1,2,3
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviz favorabil;
Cons. Făgăraș – comisia nr.2 a dat aviz favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 a dat aviz favorabil și dorim să rămânem în aceeași formulă, dorim
să introducem și un reprezentant pentru comisia pentru evaluarea calității la Școala
Gimnazială.
Cons. Făgăraș - d-na Sîrmon nu va mai putea fi în această formulă. Eu propun să fie
delegat, aș propune ca de la fiecare partid să fie desemnată o persoană.
Cons. Teleagă – noi am propus să rămână aceeași componență.
Președinte de ședință – să supunem la vot!
Cons. Farca - la școală trebuie să rămână cei trei.
Cons. Teleagă – ar trebui să întrebăm cine dorește.
Cons. Șandor – ar trebui să fie cineva care are legătură cu activitatea educațională.
Cons. Malac – cine a făcut parte din C.A.?
Cons. Teleagă – eu, dl consilier Peț, dl consilier Zincă și la asigurarea calității dl
consilier Șandor.
Viceprimimar Grui – d-na Sîrmon nu mai poate fi în Consiliul de administrație de la
„Inima Culorilor”.
Preș. de ședință – dorește cineva să fie?
Cons. Șandor – cine vrea să fie? Suntem noi cei mai potriviți? Trebuie să fie cineva
care are copii.
Primar – e o grădiniță privată dar nu cred că dintre consilieri au copii acolo.
Cons. Sîrmon – aș vrea să clarific: Eu am copii acolo la grădiniță și m-am angajat la o
altă grădiniță din comună. Și de asta m-am gândit că nu este potrivit ca eu, având
copii acolo, să nu creadă că am vreun avantaj. Eu am vrut să se știe situația, m-am
gândit poate dorește altcineva.
Cons. Șandor – să nu ne ascundem după litera legii, cine poate fi mai bine decât cine
are copii acolo!
Cons. Farca – faptul că se retrage d-na Sîrmon este în limita cererii lor.
Cons. Făgăraș - prioritate aș dori să aibă d-na Sîrmon. Eu pot să dețin și funcția de
asigurarea calității.
Președinte de ședință – aș dori să întreb consilierii dacă dorește cineva să facă parte
din CA al școlii.
Cons. Farca – să numim și în comisia de evaluare a calității la Școala Gimnazială.
Cons. Șandor – aș avea un amendament – să aprobăm și numirea unei persoane în
comisia de asigurare a calității. Eu am fost în perioada anterioară. Nu cred că putem
noi desemna pe cineva dacă nu ni s-a cerut.
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Cons. Teleagă – am discutat și cu dl director Nicola și putem propune și un
reprezentant pentru a face parte din comisa de asigurare a calității la Școala
Gimnazială.
Se supune la vot amendamentul și se aprobă în unanimitate, 16 voturi „pentru”.
Viceprimar Grui – ziceați că rămân aceleași persoane și la grădiniță rămâne d-na
cons.Sîrmon.
Pentru CA la Școala Gimnazială – consilierii : Zincă, Peț, Teleagă.
Pentru asigurarea calității la Școala Gimnazială – dl. consilier Șandor.
Pentru CA la Grădinița ” Inima Culorilor” – d-na consilier Sîrmon.
Primar – rămâne dl. consilier Cosmin Dan ca reprezentant al Primarului în CA al Școlii
Gimnaziale.
Se supune la vot numirea pentru toți reprezentanții la CA la Școală Gimnazială,
pentru asigurarea calității și la Grădiniță ”Inima Culorilor”.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH cu amendamentele propuse și se aprobă
în unanimitate, 16 voturi „pentru”.
14. Proiect de hotărâre nr. 47074/23.09.2021 privind achiziționarea serviciilor juridice de
consultant, de asistentă 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
Cons. Juridic. Pușcașu – să nu publicăm dosare care sunt în instanță.
1. Dosar nr. 21327/325/2021 – este vorba de un dosar de fond funciar.
2. Dosar nr. 21347/325/2021 – credeam eu că este tot fond funciar.
Celelalte două dosare sunt în materie de urbanism:
3. Dosar nr. 3824/30/2021 – reclamantul are un CU dar i s-a refuzat eliberarea AC.
4. Dosar nr. 4085/30/2021 – sunt mai multe cereri dreptul de a solicita și a primi un
CU:
- constatarea nelegalității unui CU.
- se mai solicită și niște daune materiale și de întârziere.
Primar – s-au trimis documentațiile!
Cons. Făgăraș - doresc să primim aceste date înainte de ședință ca să le putem
studia.
Cons. Margău – din cele 4 dosare cred că cele 2 pe fond funciar sunt mai grele și cred
că trebuie să luăm avocat, iar la cele pe urbanism cred că primăria are temei
justificat iar d-na consilier juridic ar putea trimite o întâmpinare. Propun ca
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amendament: cele două dosare pe fond funciar să fie la avocat iar cele două dosare
pe urbanism să nu fie avocat, să meargă d-na jurist.
Cons. Juridic Pușcașu – aș putea face întâmpinare la cele 2 dosare până la sfârșitul
anului, dar va trebui să luați în considerare sfârșitul anului.
Cons. Margău – sperăm că până la sfârșitul anului vom rezolva problema.
Primar – am pregătit documentația pentru concurs, s-a deblocat organizarea
concursurilor de la ANFP. Vom putea să angajăm până la sfârșitul anului ca să avem
un jurist angajat. Cele două cazuri arată lucruri din trecut. La primul dosar s-a emis
CU pentru o zonă unde nu este reglementare urbanistică. La al doilea dosar este o
diferență între PUZ și parcela în cauză. Solicit să se angajeze un avocat pentru aceste
dosare. Având în vedere că d-na jurist nu va mai fi de anul viitor, vom avea și o
problemă cu reprezentarea în instanță. Să vedem o variantă de abonament și să ne
ofere servicii juridice la nivel constant și dacă sunt spețe mai complexe.
Cons. Făgăraș - filiala ACOR poate angaja inclusiv un jurist. După ce va intra în
concediu medical d-na Pușcașu, se va putea angaja un consilier juridic.
Se supune la vot amendamentul cons. Margău: angajare avocat în cele două dosare de
fond funciar – se aprobă amendamentul propus cu 9 voturi pentru și 8 voturi
împotrivă.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH cu amendamentul propus și se aprobă
cu 15 voturi „pentru”, o „abținere” cons. Miklos.
16. Proiect de hotărâre nr. 45654/16.09.2021 privind constatarea apartenenței la domeniul
privat al comunei Dumbrăvița în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița a imobilelor
înscrise în anexă provenite din renunțarea la dreptul de proprietate privată pentru drum
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare: Comisia de specialitate nr.1
Cons. Bledea – comisia nr.1 a dat aviza favorabil.
Insp. superior Blaga – dă citire la străzile care se vor trece în domeniul privat.
Nemafiind alte discuții, se supune la vot PH și se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi
„pentru”.
17. Proiect de hotărâre nr. 46838/22.09.2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a
imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local Modernizare
strada Octavian Goga(parțial), str. Gramma II, UAT Dumbrăvița, jud. Timiș etapa I
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1
Cons. Bledea – comisia nr.1 a avizat favorabil.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, cu 16 voturi „pentru”.
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18. Proiect de hotărâre nr. 46842/22.09.2021 privind aprobarea documentației tehnice de
dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului înscris în CF nr. 414097 cu nr. CAD 414097
rezultând imobilele cu nr. CAD nou 414149 ( lot I ), 414150 ( lot II ) și 414151 ( lot III )
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1
Cons. Bledea – comisia nr.1 a avizat favorabil.
Insp. sup. Blaga – este vorba despre o documentație de alipire și ulterior dezlipire, sa obținut avizul OCPI pe documentație. Ulterior vom merge la notar să semnăm
actele.
Cons. Malac – este vorba despre terenul din spate de la Dunca?
Insp.superior Blaga – da.
Primar – aceasta este procedura, trebuia să studiați și dumneavoastră materialele
înainte.
Cons. Malac – am solicitat pentru cetățeni să se facă o prezentare.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, cu 16 voturi „pentru”.
Sulimentarea ordinii de zi:
19. Proiect de hotărâre nr. 48045 /29.09.2021 privind aprobarea modificării preţului
contractului de lucrări nr.51142/15.12.2020, încheiat între Comuna Dumbrăviţa și SC TUBULAR
TEHNO SISTEM SRL, pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare în zona I din comuna
Dumbrăvița, RORS 451”, prin corelare cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 15/2021;
Inițiator: Primarul comunei Dumbrăvița, Avizare : comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;
Cons. Bledea – comisia nr.1 a avizat favorabil;
Cons. Teleagă – comisia nr.3 avizat favorabil.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot PH așa cum a fost prezentat și se aprobă în
unanimitate, cu 16 voturi „pentru”.
CERERI:
1. dl. Munteanu – solicită teren pentru montarea unor antene.
Cons. Șandor – ce putere transmite antena? Care este distanța față de clădiri? Ar
trebui să solicităm mai multe informații!
Primar – vom cere toate detaliile.
2.cerere Biserica Catolică referitoare la Ruga Catolică
Primar - realocarea către Biserica Catolică ar putea fi făcută printr-o rectificare
bugetară.
Președinte de ședință – putem discuta la următoarea ședință.
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Cons. Miklos – aș vrea să invit pe toată lumea la hramul Bisericii Catolice, de la 10:30
pentru cei de etnie română iar de la 12:00 pentru cei de etnie maghiară.
Primar – să le reamintiți și să respectați toate normele sanitare.
Cons. Miklos – am vorbit și vom respecta toate restricțiile, v-am anunțat despre orele
la care este slujbă.
3.Cerere Rauca de conecionare teren.
Cons. Vlădescu – este grădina casei?
Insp.superior Blaga – există posibilitatea unui acces din str. Lalelelor, dar petentul nu
are acces.
Primar – există o suprapunere, trebuie să rezolvăm și juridic această problemă,
terenul este în rezerva la fond funciar, după ce vom termina cu atribuirea terenurilor
din rezervă, vom putea lua în discuție și cererea de concesionare.
Cons. Vlădescu – trebuie să dăm răspuns petentului.
4.Cerere Toma Daniela – are legătură cu PUZ –ul pentru care am dat aviz negativ.
Cons. Vlădescu – să formulăm un răspuns. Votul CL a fost cu respingere și dacă va
apărea o nouă propunere de PUZ, d-na Toma să vină cu o propunere către Comisia de
urbanism.
Cons. Șandor – ceea ce a trimis d-na Toma ar trebui luat în calcul pentru dosarul PUZului, să fie luată în seamă de cei care fac PUZ-ul.
Cons. Vlădescu – s-ar putea ca ceea ce a propus d-na Toma să nu se mai poată
aproba. Comisia nr. 1 va fi deschisă la feedback.
Diverse
Cons. Șandor – încercăm să tragem un semnal de alarmă. Se puteau arunca sticlele
fără nicio problemă. Trebuie să găsim o soluție. Nu se fac monitorizări la cei care
construiesc în zonă. Nu o să-i prindă nimeni pe cei care aruncă.
Primar – am făcut apel tot timpul, avem nevoie de ajutorul fiecărui cetățean ca să
supravegheze aceste acte de nesimțire. Am curățat terenurile, se dau amenzi, sunt
mulți nesimțiți. Avem nevoie de ajutorul fiecărui cetățean în parte. Poate vom
rezolva cu camerele video, discutăm de 1836 ha. Întotdeauna vor exista cei certați cu
cei 7 ani de acasă.
Cons. Vlădescu – am o intrebare către dl. Primar sau dl. Viceprimar. S-a pus piatră pe
foarte multe străzi, inclusiv în Zona Lac unii locuitori erau izolați. Care ar fi pașii
următori? Care mai sunt zonele unde se va interveni?
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Primar – mai avem 6000 de tone de piatră, pe străzile aflate în proprietatea
primăriei. Mai trebuie piatră pentru Zona Lac dacă se vor deteriora drumurile.
Cons. Vlădescu – au fost în Zona Lac, eu am întrebat și cetățenii să ne asigurăm că
avem suficientă piatră.
Primar – toate informațiile și documentele sunt în format online, toată lumea va
putea să le comenteze și să le analizeze. Acest acces la documente cred că este
suficient, lumea să studieze lucrurile.
Cons. Făgăraș - datele cu caracter personal să nu mai fie transmise pe site-ul
primăriei!
Cons. Șandor – din nov. 2020 hotărârile de Consiliu se pot identifica și prin denumirea
lor. Sunt informații utile pentru a identifica subiectul hotărârilor.
Primar – sunt informații publice, la urbanism dacă sunt date care au fost puse pe site
să ni le semnalați.
Viceprimar Grui – dacă ați identificat date în acest sens, să ne spuneți.
Nemaifiind alte discuții, președintele de ședință declară ședința închisă, drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Președinte de ședință
 ………………………………
Liviu Popescu

Secretar general al U.A.T. com. Dumbrăvița
 ……………………………………………………
Ramona-Diana MARINCHI

APROBAT ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28.10.2021
Nr. de consilieri prezenţi: 16
Aprobat cu 16 voturi ,,pentru’’,
Nr. voturi „abţineri” ____,
nr. voturi împotrivă _____,
Nr. de mandate în funcție : 17 consilieri locali
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