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PROCES VERBAL 

Din  27.02.2014 
 

  Încheiat astăzi, 27 februarie 2014, la sediul Primăriei comunei 

Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 33 din 

21.02.2014 pentru data de 27.02.2014, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în 

funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru şi domnul Potra Dorel. De 

asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, 

primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei, secretarul comunei, 

precum şi doamna David Niculina, director la Şcoala Gimnazială AMG 

Zăbrani, doamna Cornea Florina, cadru didactic la Şcoala Gimnazială AMG 

Zăbrani şi din partea S.C. Suin World S.R.L., Suin Zăbrani S.R.L., S.C. 

Mercador Inversions S.R.L., S.C. Proporc 2020 S.R.L. şi S.C. Ecoporc 

S.R.L., dl. Sebastian Codean în calitate de reprezentant al acestor 

societăţi, precum şi dl. Flueraş Tiberiu şi dna. Arşin Marcela în calitate de 

colaboratori a celor cinci societăţi pe partea de protecţia mediului. 

Domnul secretar arată că cvorumul este întrunit şi declară deschise 

lucrările acestei şedinţe. 

Se doreşte suplimentarea ordinii de zi cu un singur punct, respectiv: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru 
naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant 

preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani; 
iniţiativa primarului 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi (Lazăr Gh.,  

Pantea F., Milosav A., Neculae D.,  Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai 

L., Tomi C., Baba F., Ianc G.). 

 Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei 
din data de 23.01.2014; iniţiativa primarului 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei 
din data de 31.01.2014; iniţiativa primarului 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei 
din data de 03.02.2014; iniţiativa primarului 

4. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2014; initiativa 

primarului 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al 

bugetului local pentru anul 2013; initiativa primarului 
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6. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei 

Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Romanian 
Company for Constructions  S.R.L. a drumurilor de exploatare 

DE817,  DE 813, DE 806, DE 20 si DE 14;initiativa primarului 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Investitii pe anul 

2014 pe domeniul public local al Comunei Zabrani, concesionat catre 
S.C. Compania de Apa Arad S.A.;initiativa primarului 

8. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al 
Consiliului Local al Comunei Zabrani in Adunarea Generala a 

Actionarilor a S.C. Compania de Apa Arad S.A.;initiativa primarului 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-
2015, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad;initiativa primarului 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului achizitiilor 
publice pentru anul 2014;initiativa primarului 

11. Diverse. 

 
S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar dă citire 

proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de  voturi (Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A., Neculae D.,  

Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Baba F., Ianc G.).În 
acest sens se adoptă Hotărârea nr. 13. 

        S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre 
privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei din data de 23.01.2014. 

Se supune la vot şi cu 9 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Pantea F., Neculae 
D.,  Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C. şi Milosav A.) şi 2 

abţineri(Baba F. şi Ianc G., deoarece au lipsit la acea şedinţă). În acest 
sens se adoptă Hotărârea nr. 14. 

 S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei din data de 

31.01.2014. 

 Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi 
pentru (Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., 

Gurmai L., Creţ L., Nicula T., Tomi C. şi Ianc G.) şi 1 abţinere(Baba F. 
deoarece a lipsit de la şedinţă). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 

15. 
 S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei din data de 
03.02.2014. 

 Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  

Codrean D., Gurmai L., Creţ L., Nicula T., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).În 

acest sens se adoptă Hotărârea nr. 16. 
 S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate 
in  bugetul local pe anul 2014. 

 Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

 Preşedinţii de comisii au spus că avizele sunt favorabile. 



 Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  

Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., Creţ L., Baba F., Gurmai 
L., Ianc G., Nicula T.), domnul consilier Tomi Casian lipsind de la votarea 

acestui punct deoarece era ieşit din sala de şedinţă. În acest sens se 
adoptă Hotărârea nr. 17. 

S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare 
privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2013. 

        Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

 Avizele comisiilor au fost favorabile cu excepţia comisiei sport 
cultură unde s-a dorit să se solicite lămuriri în cadrul şedinţei de consiliu. 

 Dl. Nicula vine cu sugestia ca la şedinţele de comisii să participe, 
când este cazul, personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

pentru a oferii relaţii suplimentare. 
 Dl. Lazăr doreşte să ştie de ce nu s-a realizat 100% procentul la 

ajutoarele pentru încălzire? 

 Dna. Ţuţa spune că au fost situaţii în care unele persoane au fost 
retrase de la plată deoarece nu au mai îndeplinit condiţiile, şi pentru că 

ajutorul a fost plătit pentru toate cele cinci luni a fost necesară 
recuperarea sumelor primite ilegal, acesta fiind motivul pentru care 

procentajul nu a fost de 100%.  
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,  

Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., Creţ L., Baba F., Gurmai 
L., Ianc G., Nicula T., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 

18. 
S-a stabilit ca punctul cu care s-a suplimentat ordinea de zi să fie 

următorul pe ordinea de zi, motiv pentru care  s-a trecut la punctul 6 al 
ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii 

cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de 
invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei 

Zabrani. 

        Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

 Se dă cuvântul doamnei David Niculina, director al Şcolii Gimnaziale 
Adam Muller Guttenbrunn Zăbrani. 

 Dna. David N. Spune că dumneaei va susţine punctul de vedere al 
inspectoratului, iar colega dumneaei, dna. Cornea Florina,  va susţine 

punctul de vedere al sindicatului. Dna. David N. spune că temeiul legal 
pentru decontarea abonamentelor cadrelor didactice este prevăzut în art. 

105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a învăţământului, însă odată cu apariţia 
legii bugetului de stat pentru anul 2014, sumele care pot fi decontate au 

suferit o uşoară diminuare. 
 Dl. primar intervine şi spune că în fiecare an primăria a susţinut 

decontarea abonamentelor cadrelor didactice, iar dacă există posibilitatea 
de a se susţine acele cheltuieli în continuare se vor susţine. Dl. primar 

doreşte să ştie de la dna. Ţuţa dacă există sume prevăzute pentru aceste 

cheltuieli. 
 Dna. Ţuţa spune că prevederi există doar că din sumele venite din 

cote nu se v-a putea plăti mai mult decât s-a plătit ultima dată, diferenţa 
trebuind să fie suportată din bugetul local. 

 Dl. primar spune că în acest caz practic suma se împarte în două, 
respectiv o parte se v-a deconta din cote şi cealaltă parte din bugetul 

local. Tot dl. primar doreşte să ştie dacă există un calcul estimativ a ceea 
ce ar însemna contribuţia din bugetul local? 



 Dna. Ţuţa spune că nu exsită un astfel de calcul dar că îl va face. 

 Dna. Cornea F. care este reprezentanta sindicatului spune că din 
punctul de vedere al sindicatului cadrele didactice solicită ca decontarea să 

se facă în întregime conform art.105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011. Dna. 
Cornea F. spune că a apărut Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat 

pentru anul 2014 care face trimitere la  art. 104 alin. 2 din Legea nr. 
1/2001 unde spune că pentru decontarea abonamentelor cadrele didactice 

beneficiază de finanţare de bază, iar cadrele didactice prin sindicat solicită 
finanţare complementară, respectiv ca decontarea să se facă în baza art. 

105 alin. 2 din legea antemenţionată. 
 Dl. primar propune ca dl. secretar împreună cu dna. jurist să 

analizeze această problemă, iar dacă este posibilă în condiţiile legii, nu 
vede unde ar fi o problemă ca decontarea să fie realizată. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi cu condiţia ca decontarea să se facă în condiţiile 

legii(Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., Gurmai 

L., Creţ L., Nicula T., Ianc G., Tomi C., Baba F.).În acest sens se adoptă 
Hotărârea nr. 19. 

S-a stabilit ca punctul nr. 9 de pe ordinea de zi să fie următorul 
supus dezbaterii, motiv pentru care  este trecut la punctul 7 al ordinii de 

zi cu următorul conţinut:  Proiect de hotarare privind aprobarea organizării 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2014-2015, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad. 
        Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 

zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 
Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. 

Dl. Baba doreşte ca dna. David N. să le explice consilierilor despre 
ce este vorba. 

Dna. David spune că reţeaua şcolară reprezintă toate unităţile de 
învăţământ preuniversitar din comună, respectiv Şcoala Gimnazială 

Zăbrani, Şcoala Gimnazială Chesinţ, Şcoala Primară Neudorf şi cele trei 

grădiniţe cu program normal din comună. Tot dna. director spune că la 
Neudorf a fost aprobat un al treilea post de învăţător, doar că în 

momentul de faţă nu există un spaţiu adecvat pentru a funcţiona trei clase 
de învăţământ primar. 

Dl. Primar spune că  a fost la şedinţa consiliului profesoral al Şcolii 
Gimnaziale AMG Zăbrani şi a discutat şi acolo despre faptul că  în prezent 

primăria este în discuţii cu Episcopia Romano-Catolică Timişoara pentru a 
se ajunge la un consens pentru a putea cumpăra vechea şcoală de la 

Neudorf. Tot dl. Primar spune că între timp au fost efectuate rapoarte de 
evaluare atât pentru vechea şcoalaă cât şi pentru cea care funcţionează în 

prezent pentru a vedea dacă există posibilitatea ca actual şcoală să fie 
vândută Asociaţiei Kinder Hilfe România care şi-a manifestat intenţia de a 

deschide un centru de zi şi în Neudorf. Dl. Primar spune că propunerea a 
venit din partea primăriei pentru a ceda actuala şcoală şi pentru ca şcoala 

să se mute în clădirea vechii şcoli din Neudorf. Au fost făcute nişte 

estimări şi au fost avansate nişte sume în sensul că dacă s-ar ajunge la un 
consens cei din Elveţia ar oferi suma de aproximativ 57.000 euro pentru 

actuala şcoală. Tot din evaluare şcoala veche a ieşit la suma de 
aproximativ 34.000 euro, sumă care este cam mare, iar din calculele care 

au fost făcute va fi nevoie de o investiţie de aproximativ 30.000 euro 
pentru a adduce clădirea în stadiu de obţinere a autorizaţiei de 

funcţionare. 



Dl. Nicula spune că problema este dacă vor fi de accord cu această 

sumă cei de la episcopie. 
Dl. Primar spune că speră să ajungă la un preţ mult mai bun de 

aproximativ 27.000 euro, iar cu banii care se află la dispoziţia primăriei să 
se reabiliteze un corp al clădirii cu tot ceea ce trebuie, iar după aceea în 

următorul an să se continue cu al doilea corp din clădire. Dl. Primar spune 
că dacă se va reuşi această tranzacţie se va rezolva problema cu spaţiul 

pentru sălile de clasă, iar dacă nu se va reuşi tranzacţia se va face în 
actual şcoală încă o sala de clase în una din magaziile care sunt acolo. 

Dl. Ianc întreabă dacă nu se poate construe o şcoală nouă cu acei 
bani? 

Dl. Primar spune că nu se poate construi o şcoală nouă cu suma de 
57.000 euro.   

Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  

Codrean D., Gurmai L., Creţ L., Nicula T., Ianc G., Tomi C., Baba F.).În 

acest sens se adoptă Hotărârea nr. 20. 
Datorită modificării ordinii în care au fost supuse dezbaterii punctele 

de pe ordinea de zi, aceasta s-a modificat şi astfel punctul 6 a devenit 
punctul 8, punctul 7 a devenit punctul 9, punctul 8 a devenit punctul 10, 

iar punctul 10 a devenit punctul 11. 
 S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru 
utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Romanian Company for 

Constructions  S.R.L. a drumurilor de exploatare DE817,  DE 813, DE 806, 
DE 20 si DE 14. 

 Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

 În cadrul comisiilor nu s-a luat nicio decizie referitoare la acest 
punct, fiind necesare explicaţii suplimentare. 

 Dl. primar spune că până în ziua şedinţei nu a fost clar ce se 

doreşte prin solicitarea acestui acord. Dl. primar spune că în acest caz 
este vorba de o altă societate, faţă de balastiera care funcţionează în 

prezent. Tot dl. primar spune că iniţial a fost societatea Romanian 
Company for Constructions care şi-a împărţit terenul în două, pe o parte 

existând balastiera care funcţionează şi pentru care s-au tot dat avize şi 
care se numeşte Sel RG Minerale, iar Roamian Company for Construcţions 

vrea acum ca pentru terenul pe care îl au la dispoziţie în imediata 
apropiere a balastierei care funcţionează acum să obţină accept pe drum 

şi să se deschidă o nouă balastieră, în condiţiile în care acolo mai există o 
balastieră a celor de la Top Agregate şi care funcţionează pe 

administrativul comunei Frumuşeni, dar folosesc drumurile comunei 
Zăbrani, în condiţiile în care s-a dat acceptul pentru acea balastieră de la 

Sătuţ care în scurt timp va fi probabil funcţională şi în condiţiile în care 
mai sunt trei balastiere care nu mai sunt funcţionale, respectiv Aton, 

Hengelmin şi Ralu Grup, dumnealui consideră că pe raza comunei Zăbrani 

este prea mult deja şă se mai dea acceptul pentru încă o balastieră. Dl. 
primar spune că sunt trei balastiere nefuncţionale, iar dacă vor să 

deschidă o afacere de genul acesta să meargă şi să încerce să cumpere 
balastiere care sunt existente şi să le pună în funcţiune. Dl. primar spune 

că aceasta ar fi discuţia şi că ar trebui să fie foarte atenţi la tot ceea ce se 
întâmplă şi doreşte să facă o paralelă apropo de o discuţie pe care a avut-

o înainte de şedinţă, vis-a vis de problema cu gazele de şist, mai ales că 
dincolo de Mureş, cum bine se ştie există un perimetru la Păuliş unde s-a 



dat aprobare pentru foraje pentru gazele de şist şi o să se trezească 

mâine toţi că sunt împâmziţi de balastiere şi de exploataţii de gaze de şist, 
care clar afectează pânza freatică şi multe altele. 

 Dl. Nicula doreşte să spună că dumnealui nu mai recunoaşte zona 
care este pusă în discuţii, aceasta fiind plină de gropi şi de balarii şi apă. 

Dl. Nicula doreşte să ştie unde sunt zonele de agrement cu care toată 
lumea a venit şi a ameţit consiliul local? Dl. Nicula spune că acolo vor 

rămâne doar nişte gropi adânci şi albia Mureşului terminată, completând 
că dumnealui cunoaşte foarte bine acea zonă deoarece a copilărit acolo. 

 Dl. Ianc îl întreabă pe domnul Nicula dacă acesta chiar a crezut că 
se vor face acele zone de agrement? 

 Dl. Nicula a spus că nu a crezut şi tocmai asta le-a spus celor care 
au venit cu astfel de propuneri, respectiv să mai termine cu aceste zone 

de agrement, însă oricum cineva trebuia să îi supravegheze şi să sesizeze 
organele competente dacă nu respectă ceea ce au spus. 

 Dl. Ianc spune că aceasta a fost o modalitate de a obţine mai uşor 

ceea ce doreau. 
 Dl. primar spune că nu poţi să îi urmăreşti deoarece ei spun că în 

momentul în care termină exploatarea vin şi amenajează acel lac, ori ei nu 
au terminat încă explotarea sau au intrat între timp în faliment, gen Aton, 

Hengelmin şi altele şi au lăsat acele gropi. 
Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se respinge cu 8 voturi 

împotrivă (Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., 
Gurmai L., Creţ L., Nicula T.) şi 3 abţineri(Ianc G., Tomi C. şi Baba F.). 

 S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare privind aprobarea Planului de Investitii pe anul 2014 pe domeniul 

public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C. Compania de Apa 
Arad S.A.. 

 Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

 Avizele comisiilor au fost favorabile cu excepţia comisiei sport-

cultură unde se doreau lămuriri suplimentare. 
 Dl. viceprimar spune că s-ar fi dorit prezenţa unui reprezentant al 

Companiei de Apă în cadrul şedinţei de consiliu. 
 Dl. primar spune că din păcate la solicitările consiliului local, aceste 

compani răspund doar cu înscrisuri. 
 Dl. Ianc spune că în luna ianuarie  a fost domnul Ion Jurj împreună 

cu reprezentanţi ai Companiei de Apă, prin sat spunând că se va tăia apa 
la acele persoane care au restanţe mai mari de 6 luni, iar la două-trei zile 

după ce au trecut aceştia s-a spart conducta undeva pe strada principală 
şi două-trei ore a curs la robinet apă tulbure. Dl. Ianc spune că dacă ar fi 

fost acei reprezentanţi în zona respectivă în acel moment dumnealui i-ar fi 
chemat să vadă dacă se poate folosi apa, în condiţiile în care ei vin şi te 

stresează că îţi taie apa dacă nu plăteşti. 
 Dl. primar spune că din păcatea aceste lucruri se întâmplă şi în Arad 

şi chiar şi în Timişoara. 

 Dna. Gurmai spune că nu te stresează nimeni să plăteşti, dar dacă 
nu ai plătit timp de şase luni, nu poţi să faci aceste lucruri fără urmări 

pentru că nu este corect faţă de cei care plătesc. 
 Dl. Nicula spune că o soluţie ar fi ca reprezentantul consiliului local 

să dea cu pumnul în masă la şedinţele de la Compania de Apă şi să nu 
voteze, pentru că dacă îşi mai aduc aminte colegii consilieri, în urmă cu 

ceva timp nu s-a aprobat tariful la apă şi timp de două săptămâni s-au tot 
frământat şi până la urmă au trimis adrese cu lămuriri şi chiar au fost 



prezenţi reprezentanţi ai lor în şedinţă, aspect confirmat şi de către dl. 

secretar. Tot dl. Nicula spune că cetăţenii şi-au făcut căminele pentru 
apometre în localitatea Neudorf şi a venit Compania de Apă şi le-a luat. 

 Dl. primar spune că aşa este legea deoarece şi când îţi faci un 
branşament după ce l-ai finalizat trebuie să îl dai în administrare 

operatorului. 
 Dl. Ianc spune că în acest caz nu ar trebui să mai ceară robineţi de 

la primărie la fiecare defecţiune, sau alte materiale. 
 Dl. viceprimar spune că au fost situaţii în care au fost avarii după 

masa târziu sau dis de dimineaţă şi din păcate dânşii nu aveau nici măcar 
un robinet la dispoziţie, iar acest lucru poate să îl confirme şi dl. Creţ Liviu 

pentru că şi la dumnealui s-a apelat pentru robineţi şi alte materiale, lucru 
care d-lui viceprimat i se pare inadmisibil, respectiv ca, Compania de Apă 

să nu aibă măcar un robinet de rezervă în caz de forţă majoră. 
 Dl. Nicula spune că până va mai fi dl. Ion Jurj la Compania de Apă 

nu se va rezolva nimic, pentru că este ferm convins că sunt şi robineţi şi 

tot ce trebuie la uzină. 
 Dl. primar le spune domnilor consilieri să facă dacă doresc o 

propunere în acest sens şi să o pună pe ordinea de zi prin care să spună 
că nu vor mai vota nimic ce are legătură cu Compania de Apă până nu va 

fi schimbat dl. Ion Jurj. 
 Dl. viceprimar spune că au fost situaţii când a fost solicitat 

buldoexcavatorul de la primărie şi le-a fost pus la dispoziţie, dar au fost şi 
situaţii când problema s-a pus ca un fel de santaj, respectiv nu se dă 

drumul la apă dacă nu se primeşte buldoexcavatorul. 
 Dl. Baba spune că pe de-o parte există dreptate şi în sensul că 

uzina de apă este o firmă de sine stătătoare şi furnizoare de un serviciu şi 
încasatoare de bani pentru acel serviciu, dar pe de altă parte trebuie să se 

gândească toţi că de aceste servicii beneficiază toţi locuitorii comunei 
Zăbrani, iat vis-a-vis de acest aspect trebuie ca primăria să găsească o 

modalitate de colaborare în sensul că dacă vor fi avarii să nu se mai pună 

problema de robineţi, de Ion Jurj şi altele.  Dl. Baba spune că un exemplu 
ar fi că în urmă cu trei zile,dimineaţa la ora 6.00 s-a spart conducta pe 

strada dumnealui, cu o casă mai jos de a dânsului, în mijlocul şoselei şi a 
curs aşa până la ora 8 când au venit doi muncitori cu lopata şi cu 

târnacopul. Părerea d-lui Baba este că în acea situaţi, pentru a nu se da 
drumul la apă decât la ora 12:30-13:00 ar fi fost necesară intervenţia cu 

buldoexcavatorul, mai ales că nu suntem în Lipova unde aceştia au o bază 
sau chiar în Arad, şi până ar fi intervenit de acolo ar fi durat mult, iar 

acolo au fost câţiva mc de pământ de scos şi chiar şi asfalt. 
 Dl. primar spune că de fiecare dată s-a intervenit cu 

buldoexcavatorul când s-a putut şi a fost nevoie. 
 Dl. Baba spune că acolo s-a spart conducta de două ori în decurs de 

două-trei luni şi dumnaelui a apela la dl. vicepimar telefonic. 
Dl. viceprimar spune că pentru problema mai veche i s-a răspuns d-lui 

Baba că buldoexcavatoristul a fost informat, iar legat de problema 

recentă, i s-a comunicat d-lui Baba că buldoexcavatorul este defect. 
 Dl. Baba spune că ideea ar fi să existe sprijin din acest punct de 

vedere şi să nu mai aibă de suferit şi cetăţenii comunei. 
 Dl. Creţ spune că şi Compania de Apă are datoria de a asigura 

cetăţenilor accesul la acest serviciu pentru care aceştia plătesc. 
 Dl. Baba spune că face referire la o relaţie de colaborare reciprocă, 

iar dacă aceasta nu este posibilă să se recurgă şi la mijloace de 
constrângere pentru a se realiza acest lucru. 



 Dl. primar spune că este perfect ce spune dl. Baba , dar nu ar 

trebui să fie omis faptul că în ziua sedinţei dumnealui a semnat ordinul de 
plată pentru apa consumată de primărie, în valoare de 8.700 lei şi îl roagă 

pe dl. viceprimar ca în momentul în care vin şi solicită buldoexcavatorul să 
li se aducă la cunoştinţă că ora de închiriere a utilajului  costă 120 lei şi că 

dacă vor serviciile utilajul trebuie să plătească, deoarece dumnealor nu fac 
nici un fel de concesie în ceea ce priveşte plata apei. 

 Dl. Baba doreşte să ştie unde s-a consumat atât apă. 
 Dl. primar spune că este vorba despre apa consumată de toate 

instituţiile. 
 Dl. Baba doreşte să atragă atenţia asupra faptului că asfaltul pe 

strada unde locuieşte dumnealui este turnat de aproximativ 5 ani şi din 
cauza avariilor la apă, pe o porţiune de 100 metri este groapă lângă 

groapă şi ar trebui găsită o soluţie pentru că asfaltul continuă să se surpe 
şi să se deterioreze. 

 Dl. primar spune că va face o adresă către Compania de Apă pentru 

a veni şi a remedia problemele respective. 
 Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  
Codrean D., Gurmai L., Creţ L., Nicula T., Ianc G., Tomi C., Baba F.).În 

acest sens se adoptă Hotărârea nr. 21. 
   S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind aprobarea Planului de Investitii pe anul 2014 pe domeniul 
public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C. Compania de Apa 

Arad S.A.. 
 Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 

zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 
 Avizele comisiilor sunt favorabile. 

 Dl. Baba spune că există un reprezentant al consiliului care ar 
trebui să ridice toate problemele care s-au discutat în cadrul acestei 

şedinţe şi să nu aibă rolul doar de a ridica acolo mâna. 

 Dl. primar spune că ar trebui mandatat în acest sens, iar în 
momentul în care va merge la şedinţă să i se pună la dispoziţie toate 

aceste probleme pentru a le putea discuta acolo. 
 Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  
Codrean D., Gurmai L., Creţ L., Nicula T., Ianc G., Tomi C., Baba F.).În 

acest sens se adoptă Hotărârea nr. 22. 
 S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru anul 
2014. 

 Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

 Avizele comisiilor au fost favorabile cu excepţia comisiei sport-
cultură unde se doresc lămuriri suplimentare. 

 Dl. Baba dorea să ştie dacă totuşi nu se mai revine cu picioarele pe 

pământ şi tot se continuă cu bazine de înot şi cu aerodromuri şi 
tancodromuri şi alte chestii. 

 Dl. primar spune că e un program de achiziţii şi nu un program de 
investiţii. 

 Dl. Ianc spune că şi la Aluniş şi la Frumuşeni se fac capele şi o 
astfel de capelă este un lucru important şi dumnealui ar dori să ştie la 

Zăbrani unde sunt două cimitire unde se va construi capela? 



 Dl. primar spune că este în discuţie programul de achiziţii şi dacă e 

prevăzută acolo în momentul în care va exista sursă de finanţare se va 
demara procedura, şi că într-adevăr la Zăbrani va fi o problemă cu 

amplasarea capelei pentru anu exista discuţii între preoţi, însă nici înntr-
un caz nu se va proceda ca la Frumuşeni, întrebându-i pe consilieri dacă li 

se pare etic şi moral să se construiască capelă lângă capelă penrtu că nu 
s-au înţeles preoţii pe acelaşi perimetru. 

 Dl. Baba spune că s-ar fi bucurat dacă ar fi fost trecut în programul 
achiziţiilor şi acel gard care se spunea că se va face pe islazul comunal 

penru a delimita islazul vacilor de cel al oilor, pentru că anul 2013 a 
trecut, au fost primiţi banii din subvenţie de la A.P.I.A. şi nu s-a făcut 

nimic. 
 Dl. primar spune că este de acord cu această investiţii dar crede că 

nu va rămâne foarte mult timp acolo. 
Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  

Codrean D., Gurmai L., Creţ L., Nicula T., Ianc G., Tomi C., Baba F.).În 
acest sens se adoptă Hotărârea nr. 23. 

S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi : Diverse 
La Diverse sunt prezenţi din partea S.C. Suin World S.R.L., Suin 

Zăbrani S.R.L., S.C. Mercador Inversions S.R.L., S.C. Proporc 2020 S.R.L. 
şi S.C. Ecoporc S.R.L., dl. Sebastian Codean în calitate de reprezentant al 

acestor societăţi, precum şi dl. Flueraş Tiberiu şi dna. Arşin Marcela în 
calitate de colaboratori a celor cinci societăţi pe partea de protecţia 

mediului, socităţi care doresc construirea a cinci ferme de creştere şi 
îngrăşare a porcilor pe teritoriul comunei Zăbrani. 

Dl. Codean S. spune că a venit însoţit de către cei doi colaboratori, 
la această şedinţă în urma solicitării venit din partea d-lui primar pentru a 

mai face o prezentare a proiectelor pe care societăţile pe care le 
reprezintă, doresc să le implementeze şi pentru a lămurii aspectele legate 

de protecţia mediului. 

Dl. Baba spune că ar fi fost bine dacă ar fi fost specificat faptul că la 
Diverse vor fi prezenţi reprezentanţi ai acestor societăţi deoarece de la 

această şedinţă lipsesc doi consilieri care erau mai în temă cu această 
discuţie şi care puteau ridica întrebări despre diverse probleme. 

Dl. Lazăr spune că aceste probleme nu au fost introduse pe ordinea 
de zi deoarece în şedinţa trecută s-a stabilit că grupul de consilieri MC-L 

va face o consultare a populaţie din localităţile Chesinţ şi Zăbrani pentru a 
vedea care este opinia acestora despre construirea fermelor care sunt mai 

aproape de satul Chesinţ, urmând ca după ce se face această consultare 
să se reintroducă acele puncte pe ordinea de zi. 

Dl. Codean S. spune că problema este aceea a termenelor, deoarece 
documentaţia a fost depusă la primărie în luna decembrie, avizul pentru 

două societăţi a fost primit la finalul luni ianuarie, iar în prezent este 
finalul lunii februarie şi nu au fost acordate avizele pentru celelalte 

societăţi şi este necesară semnarea cât mai curând a unui acord cu APDRP 

deoarece cele cinci societăţi au reuşit să obţină o finanţare de 1.000.000 
euro fiecare pentru implementrea proiectelor şi ar fi păcat să se piardă 

această finanţare. Tot dl. Codean S. spune că pentru această şedinţă 
dumnealor s-au gândit să facă o prezentare a ceea ce înseamnă o fermă, 

procesul tehnologic al fermei, ce se întâmplă pe parte de mediu, motiv 
pentru care a chemat cei doi colaboratori pe parte de mediu. 

Dl. Milosav spune că aceste aspecte ar fi trebuit aduse la cunoştinţa 
locuitorilor comunei. 



Dl. Flueraş T. spune că în procedura de obţinere a avizului de mediu 

pentru PUZ şi în procedurile obţinerii acordului de mediu, proceduri 
parcurse în totalitate, au fost cuprinse şi dezbateri publice care au fost 

anunţate şi nu s-a prezentat nimeni. 
Dl. viceprimar spune că la momentul când a avut loc şedinţă nu s-a 

prezentat nimeni, însă anterior începerii şedinţei se vehicula un număr 
mare de persoane nemulţumite din Chesinţ care urmau să ia parte la 

dezbateri, lucru care încă nu s-a confirmat decât poate verbal pe la colţ de 
stradă, deoarece nici până în prezent nu a fost depus nici un document în 

scris care să ateste acele nemulţumiri din partea cetăţenilor. 
Dl. Codean S. spune că pentru a cumpăra terenul destinat construirii 

fermei care este cea mai apropiată de localitatea Chesinţ, dumnealui a 
fost nevoit să meargă la mai mulţi locuitori ai satului Chesinţ pentru a 

identifica a cui sunt terenurile respective deoarece nu exista o evidenţă 
foarte clară a acestora şi nu a auzit discuţii din care să rezulte 

nemulţumiri, iar din punct de vedere legal toate operaţiunile s-au 

desfăşurat conform legii. 
Dl. viceprimar spune că îi pare rău că nu toţi colegii consilieri au 

participat la vizita pe care dumnealui împreună cu unii consilieri a 
efectuat-o la mai multe ferme, deoarece poate că şi-ar fi schimbat puţin 

impresia despre cum stau lucrurile, mai ales că acele ferme respectau 
toate normele şi nu au fost sesizate nereguli şi nici nemulţumiri din partea 

locuitorilor din satele aflate în apropierea acelor ferme, sate pe care le-au 
vizitat. 

Dl. Ianc doreşte să ştie de ce nu s-a făcut şedinţa din decembrie la 
Chesinţ ? 

Dl. Lazăr spune că este vorba de şedinţa din decembrie 2012 care s-
a desfăşurat la căminul cultural din Zăbrani şi unde au fost prezentate 

fermele şi amplsamentele. 
Dl. Codean S. spune că acea întâlnire s-a realizat la iniţiativa celor 

cinci societăţi şi nu pentru că a fost impusă de către cineva. 

Dl. Tomi spune că ar trebuie să se mai facă o astfel de întâlnire şi în 
Chesinţ pentru că acolo sunt cei care vor fi afectaţi de construirea 

fermelor. 
Dl. Codean S. spune că la momentul respectiv nu s-a pus problema 

că ar exista nemulţumiri în Chesinţ, acest aspect fiind sesizat doar acum la 
ultima şedinţă din decembrie când au existat zvonuri că ar fi o problemă.  

Dna. Arşin M. intervine şi spune că din punct de vedere al distanţei 
nu există nicio problemă deoarece conform legii distanţa faţă de sat 

trebuie să fie de cel puţin 1000 de metri dacă studiul de impact nu 
prevede altceva, ori studiul de impact  nu a relevat că ar fi influenţată 

negativ comunitatea. 
Dl. Tomi doreşte să ştie care este nivelul apei freatice în  zona unde 

se construiesc fermele. 
Dl. Flueraş T. spune că au fost efectuate studii hidrogeologice pentru 

toate zonele şi activitatea nu afectează cu nimic pânza freatică, pentru că 

în prezent nu se mai realizează producţii de zeci de mii de capete, gen 
Contim de unde să rezulte mii de litri de dejecţii pe zi. Dl. Flueraş spune 

că pentru fermele actuale este prevăzut un sistem tip lagună 
impermeabilizată pentru stocarea dejecţiilor cu o capacitate de 5.000 mc, 

fiind două astfel de compartimente pentru fiecare fermă, dotate cu sistem 
de detectare a scurgerilor în caz de fisurare a membranei. Dl. Flueraş T. 

spune că nivelul apei freatice rezultat în urma studiului hidrogeologic 
permite izolarea. 



Dl. Tomi spune că nu are cunoştinţă de cine a făcut acele studii dar 

din cunoştinţele dumnealui nivelul apei freatice în acea zonă în ani 
secetoşi nu scade sub 5 metri. 

Dl. Codean S. spune că fermele sunt în vârful dealului. 
Dl. Tomi spune că aceste nivele sunt în vârful dealului deoarece 

acolo există fântâni unde se poate vedea acel nivel, aspect susţinut şi de 
dl. Baba. 

Dl. Tomi doreşte să ştie căt este rulajul în cazul unei ferme. 
Dna. Arşin M. spune că este vorba de două cicluri pe an. 

Dl. Milosav spune că locuitorii din Chesinţ şi din Zăbrani au auzit 
despre împrăştierea dejecţiilor pe câmp şi despre ce s-a întâmplat la Fibiş. 

Dna. Arşin M . spune că împrăştierea dejecţiilor se va face pe 
terenurile pe care le are fiecare fermă sub contract pentru astfel de 

operaţiuni. Dna. Arşin M. spune că împrăştierea dejecţiilor se va face fie 
sub formă de evantai, fie prin injectare în sol, după un plan făcut de către 

OSPA în funcţie de plantele care se vor cultiva pe acele terenuri.  

 Dna. Gurmai spune că la Maşloc se simte mirosul. 
Dna. Arşin M. spune că de mirosat o să miroase de două ori pe an 

atunci când se fac deversările. 
Dl. Codean C. spune că prin acordul de mediu se specifică ca şi 

modaliatte de împrăştiere a dejecţiilor injectarea în sol. 
Dna. Arşin spune că exsită anumite criterii conform cărora se vor 

face fertilizările şi anumite reguli care trebuie să fie respectate. Tot dna. 
Arşin spune că în România în momentul de faţă nu există o legislaţie 

specială care să reglementeze intensitatea mirosului şi că intensitatea 
mirosului se stabileşte înfuncţie de concentraţia de amoniac din dejecţii. 

Dna. Arşin mai spune că se vor respecta atât normele europene cât şi cele 
interne pentru împrăştierea dejecţiilor. Fertilizarea se va face în baza unui 

program prestabilit de către o firmă specializată care va avea obligaţia  să 
anunţe primăria şi cetăţenii despre intenţia de a face fertilizare şi perioada 

în care se va face aceasta, totul fiind controlat de către mediu. 

Dl. Flueraş T. spune că de fiecare dată când se fac fertilizări este 
obligatorie efectuare de studii hidrologice pentru a se stabili dacă apa 

freatică a fost sau nu afectată şi se fac raportări în aest sens către Apele 
Române şi Agenţia pentru Protecţia Mediului. 

Dl. Neculae o întreabă pe dna. Arşin dacă porcii care vor fi crescuţi 
în acele ferme sunt de Smithfield sau nu ? 

Dna. Arşin M. spune că porciisunt luaţi de la Smithfield, sunt 
crescuţin în acele ferme după care se întorc la Smithfield pentru 

procesare. 
Dl. Neculae doreşte să ştie câte ferme mai deţine Smithfield în 

S.U.A. în prezent ? 
Dna. Arşin M. spune că nu mai deţine nici o fermă deoarece le-au 

vândut chinezilor. 
Dl. Neculae spune că nu este adevărat şi că dumnealui s-a 

documentat foarte bine pe această problemă, iar lucrurile nu sunt chiar 

aşa de frumoase pe cum par, dumnealui fiind sceptic în ceea ce priveşte 
aceste ferme. 

Dl. Ianc a făcut referire la un conflict mai vechi care  s-a întâmplat 
în mandatul anterior când cei care doreau să construiască fermele nu s-au 

înţelesc cu cei care doreau să facă o staţie de biogas care să fie alimentată 
de acele ferme şi la momentul respectiv, în cadrul şedinţei de consiliu erau 

pe punctul de ase lua la bătaie. Dl. Ianc doreşte să ştie dacă se 
intenţionează şi acum să se realizeze o astefl de staţie de biogaz. 



Dl. Codean S. spune că nu are cunoştinţă despre acele conflicte 

decât foarte vag, însă doreşte să menţioneze faptul că la a doua locaţie 
unde se doreşte construirea unei ferme există prevăzut un proiect şi 

pentru staţie de biogaz, iar societatea care doreşte să o realizeze se 
numeşte Zăbrani Energie Verde. 

Dl. viceprimar spune că nu este nimeni inconştient să vină să 
construiască o staţie de biogaz dacă nu are şi materia primă, ori dacă nu 

se doreşte construirea acestor ferme pentru ce se mai discută de staţie de 
biogaz. 

Dl. Codean S. susţine şi dumnealui ideea d-lui viceprimar şi spune 
că nu se poate construi o astfel de staţie dacă nu există fermele care să îi 

furnizeze materia primă. Tot dl. Codean S. mai spune că există o 
suprafaţă de 6,7 ha care este prevăzută pentru construirea unei staţii de 

biogaz, însă nu inainte de a se construi fermele. 
Dl. Lazăr spune că proplema principală este consultarea populaţie pe 

care consilierii doresc să o facă. 

Dl. Codean S. spune că din punct de vedere al legii au fost efectuate 
toate operaţiunile de consultare prevăzute de aceasta. 

În concluzie se va realiza consultarea populaţiei din localităţile 
Zăbrani şi Chesinţ pentru a se cunoaşte opinia acestora despre construirea 

fermelor după care se vor introduce dinou proiectele pe ordinea de zi şi se 
va lua o decizie în acest sens. 

Tot la Diverse a fost prezentat şi Raportul privind transparenţa 
decizională pentru anul 2013. 

   
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două 

exemplare. 
   

   

 


