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primariazabrani@artelecom.net 
 

       

PROCES VERBAL 

Din  27.03.2014 
 

  Încheiat astăzi, 27 martie 2014, la sediul Primăriei comunei Zăbrani 

cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 50 din 

21.03.2014 pentru data de 27.03.2014, ora 15,00.  

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

funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader 

Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei, secretarul 

comunei, doamna Adina Lupan, juristul consiliului local, 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 dl. Lucian Roşu în calitate de colaboratori a celor cinci societăţi pe 

partea de protecţia mediului şi proiectare, precum şi un număr de şapte 

locuitori ai localităţii Zăbrani, respectiv dl. Bejinaru Dumitru, dl. Oaidă 

David, dl. Tehei Iosif, dna. Căruntu Maria, dna. Boncuţ Elena, dna. Curac 

Maria şi dna. Magda Ramona. 

Domnul secretar arată că cvorumul este întrunit şi declară deschise 

lucrările acestei şedinţe. 

Se doreşte suplimentarea ordinii de zi cu două puncte, respectiv: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici 

ai investitiei “Modernizare strazi in comuna Zabrani, localitatile 
Zabrani, Neudorf si Chesint”; initiativa primarului 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru 
cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei “Modernizare 

strazi in comuna Zabrani, localitatile Zabrani, Neudorf si Chesint”; 

initiativa primarului 
 

Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Gh.,  

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

L., Ciceu P., Tomi C., Baba F., Ianc G.) şi 1 abţinere(Potra D.). 

 Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei 

din data de 27.02.2014; iniţiativa primarului 
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2. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2014; initiativa 
primarului 

3. 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 

4. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al 
comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul 

A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei 
prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si 

cheltuieli al asociatiei pentru anul 2014;initiativa primarului 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii 
comunale Zabrani ;initiativa primarului 

6. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului Local al 

comunei Zabrani pentru infiintarea Zonei Metropolitane 
Arad;initiativa primarului 

7. Proiect de hotarare privind insusirea  solutiei  P.U.Z. « Amenajare 
iaz piscicol/agrement prin excavare agregate minerale, loc. Zabrani, 

jud. Arad » si R.L.U. aferent, pentru S.C. MDA Invest S.R.L. ; 
initiativa primarului 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea înfiinţarii Asociaţiei Banatul de 
Nord; initiativa primarului 

9. 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 12   

voturi pentru(Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A., Neculae D.,  Codrean D., 
Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Ciceu P.,Tomi C., Baba F., Ianc G.) şi 1 

abţinere(Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 24. 

După aprobarea ordinii de zi se propune de către domnul Lazăr Ghe. 
Sa se discute prima dată cu cei şapte cetăţeni ai localităţii Zăbrani pentru 

a vedea care sunt problemele pe care aceştia le întâmpină. Propunerea 
este susţinută şi de către domnul primar care îi întreabă pe aceştia care 

sunt problemele pe care le întâmpină, spunându-le totodată că dacă 
doresc pot să rămână până la finalul şedinţei, chiat dacă se vor lămuri 

problemele ridicate. 
Dna. Căruntu M. spune că dumneaei împreună cu ceilalţi cetăţeni a 

venit la şedinţă pentru a discuta despre problema islazului unde pasc 
vacile şi pentru a se lămuri situaţia acestuia. 

 Dl. primar le spune acestora că va convoca o şedinţă cu toţi 
crescătorii de bovine şi de ovine la Căminul Cultural din Zăbrani pentru 

ziua de marţi sau miercuri din săptămâna următoare şi că vor fi contactaţi 
telefonic toţi crescătorii. Dl. primar îi întreabă pe aceştia dacă vor totuşi să 

spună ce probleme întâmpină pentru a auzi şi consilierii, pentru că oricum 

şi la şedinţa cu crescătorii de ovine şi de bovine vor participa şi consilieri 
locali. 
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 Dna. Căruntu M. îi spune domnului primar că toată iarna au fost pe 

islazul vacilor oile şi doreşte să ştie atăt dumneaei cât şi ceilalţi dacă oile 
au voie să stea pe islaz până se desprimăvărează? 

 Dl. primar spune că problema cu oile care intră pe islazul vacilor şi 
pe alte culturi este la ordinea zilei, iar în legătură cu statul pe islaz până 

se desprimăvărează acesta spune că nu au voie, dar asta nu înseamnă că 
o să meargă primarul să le păzească. 

 Dna. Căruntu M. spune că dumneaei şi ceilalţi crescători au mai fost 
pe la islaz în perioada care a trecut. 

 Dl. primar doreşte să ştie cât plătesc crescătorii de bovine pentru 
păşunat. 

 Dna. Căruntu M. spune că nu plătesc nici un leu. 
 Dl. primar spune că în această situaţie ar trebui ca aceştia să 

păzească islazul, să se organizeze între ei şi dacă întâmpină probleme 
există poliţie locală există poliţie naţională şi să de-a telefon când sunt oile 

pe islazul vacilor. 

 Dna. Căruntu M. spune că în momentul în care au fost surprinşi cei 
cu oile pe islazul vacilor şi au fost întrebaţi ce caută acolo aceştia au spus 

că au aprobarea primarului. 
 Dl. primar spune că nu au avut nicio aprobare de la dumnealui ca 

să stea pe islazul vacilor cu oile.  
 Dna. Căruntu M. spune că o să facă o acţiune şi o să filmeze cu 

telefonul când se mai întâmple astfel de lucruri şi va aduce filmarea 
domnului primar ca să o vadă. 

 Dl. primar spune că este perfect de acord cu ce spune dna. 
Căruntu, însă va trebui ca în momentul în care se mai întâmplă ca oile să 

intre pe islazul vacilor să sune la poliţia locală, iar dacă poliţia locală nu îşi 
face treaba şi nu se deplasează în teren atunci să vină cel care a făcut 

sesizare şi să îi spună dumnealui. 
 Dl. Oaidă D. spune că a sunat la poliţia locală dar până a ajuns 

poliţia la faţa locului ciobanul a scos oile de pe islaz. 

 Dl. primar îi roagă pe crescători să facă şi aceştia ceva şi nu doar să 
aştepte ca primarul să facă tot. 

 Dl. viceprimar spune că mai apare o problemă deoarece în 
majoritatea cazurilor nu s-a făcut nicio sesizare în scris, sau persoana care 

a făcut reclamaţia nu a dorit să rămână ca martor sau chiar s-a împăcat 
cu crescătorul de ovine pe drumul spre sediul poliţiei. 

 Dl. primar îi roagă pe crescători de bovine să îşi noteze numărul 
poliţiei locale şi să sune când sunt probleme, putând să îl sune şi pe 

dumnealui şi pe domnul viceprimar. 
 Dl. Bejinaru D. spune că pentru a pune punct acestei discuţii există 

o soluţie care dumnealui i se pare extraordinar de pertinetă, respectiv să i 
se dea islazul vacilor unei singure persoane fizice în administrare, acest 

lucru putându-se realiza print-o hotărâre de consiliu dată în această 
şedinţă prin care o persoană să răspundă de islazul vacilor. 

 Dl. primar spune că nu are nimic împotrivă şi că dacă bine îşi aduce 

aminte a avut o discuţie cu crescătorii de bovine anul trecut în care 
aceştia susţineau că doresc să se constituie într-o asociaţie a crescătorilor 

de bovine şi le sugerează acestora să o facă. 
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 Dl. Baba spune că aceşti crescători de vaci sunt pentru a doua oară 

în şedinţă de consiliul, deoarece au avut probleme la fine anului agricol 
trecut când nu au mai avut ce să paşuneze şi au probleme şi la începutul 

acestui an agricol, motiv pentru care au venit din timp să ridice din nou 
aceiaşi problemă. Dl. Baba spune că data trecută dl. primar i-a trombonit, 

iar acum încerarcă din nou să îi trombonească.  
 Dl. primar spune că nu tromboneşte şi nu a trombonit pe nimeni şi 

că dacă doreşte să continue această discuţie atunci dl. Baba ar trebui să o 
poarte civilizat, fără să folosească astfel de termeni. 

 Dl. Baba spune că în şedinţa anterioară când au fost aceşti oameni 
prezenţi li s-a spus că banii de la APIA pe care îi încasează primăria se vor 

investi întradevăr în islazul vacilor, cu măsurători, cu delimitări şi altele, 
motivând atunci că e târziu pentru a se constitui asociaţia, că se vor 

pierde banii, iar acum iar se începe cu şedinţe la Căminul Cultural. 
 Dl. primar îl întreabă pe dl. Baba dacă primarul trebuie să constituie 

asociaţia? 

 Dl. Baba spune că atunci oamenii au fost descurajaţi iar acum 
începe dl. primar cu aceleaşi lucruri. 

 Dl. primar spune că islazul este delimitat, că s-au făcut lucrări anul 
trecut pe acel islaz, se vor face şi anul acesta şi doreşte să ştie ce se 

doreşte mai mult? 
 Dl. Baba spune că lucrările au fost făcute pe hârtie şi că, crescătorii 

de vaci nu prea au simţit acest lucru, vacile venind tot la fel de flămânde 
acasă. 

 Dl. primar îl roagă pe dl. Baba ca prima dată să se documenteze 
despre situaţie şi după aceea să vorbească. 

 Dl. Ciceu spune că anul trecut când au venit în şedinţa de consiliu 
aceşti oameni au avut un număr de 32 de semnături adunate prin care au 

dorit ceva, iar dacă au dotit ceva şi li s-a promis că se vor rezolva 
problemele atunci să se rezolve. 

 Dl. Primar spune că nu poate dumnealui să le constituie asociaţia. 

 Dl. Ciceu spune că ar trebui să îi ajute pentru că aşa li s-a promis. 
 Dl. Baba spune că primăria încasează banii de la APIA şi i s-ar 

părea normal ca primăria să se ocupe şi cu paza islazului, la fel cum se 
ocupă şi de paza viţei de vie prin punerea de bariere. 

 Dl. primar spune că pe un drum de exploatare au dreptul să intre 
pe acel drum cei care au exploataţiile în zonă şi nu vede unde este 

problema, iar dacă este bariră acolo aceasta este deschisă. 
 Dl. Baba spune că este vorba despre un drum public. 

 Dl. primar spune că nu este un drum public şi că nu ar trebui ca dl. 
Baba să citească prima dată legea şi după aceea să se contrazică pe 

această temă, deoarece drumul de explotare este drum de explotare, iar 
drumul public este drum public. 

 Dl. Potra spune că i se pare normal în ceea ce priveşte islazul ca cel 
care primeşte subvenţia să se ocupe de acesta, să îl cureţe, să îl 

păzească, în speţă primăria, având şi poliţie locală care stie ce are de 

făcut, însă problema nu este paza, ci problema este perioada de păşunat, 
care este regelemntată şi print-o hotărâre de consiliu local, şi care începe 

primăvara şi se termină toamna când ciobanii trebuie să scoată oile 
inclusiv de pe păsunea lor. Dl. Potra spune că ciobanii ar trebui să îşi 
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cumpere teren pe care să îşi ţină oile pe perioada iernii şi atunci nu ar mai 

fi nicio problemă, trebuie doar să se aplice legea care se cunoaşte, iar 
dacă se vrea se poate rezolva problema aceasta. Dl. Potra mai spune că 

din întâmplare are terenuri în apropierea islazului comuna şi au fost acolo 
oile toată iarna, iar lucrările care s-au făcut pe islaz dumnealui nu le-a 

văzut deoarece islazul arată mai rău ca niciodată.  
 Dl. primar spune că intervenţii s-au făcut anul trecut şi că nu se 

discută despre intervenţiile de anul acesta care urmează să se facă, iar 
anul trecut s-a cosit, s-a dat cu îngrăşăminte şi dacă de săptămâna 

viitoare vremea permite se vor începe lucrările pentru acest an. Dl. primar 
îi roagă pe crescători să iasă şi dumnealor pe islaz şi să vadă utilajul ca să 

nu mai fie discuţii. Dl. primar mai spune şi că ceea ce a afirmat domnul 
Potra este adevărat însă să nu se aştepte de la primar să facă el asta, 

deoarece există poliţie locală şi naţională care trebie să îşi facă treaba. 
 Dl. Potra spune că poliţia locală este în subordinea primarului. 

 Dl. Bejinaru D. spune că dumnealui a venit cu o propunere simplă şi 

că se bucură că sunt trei consilieri care îl susţin. Dl. Bejinaru D. mai spune 
că dumnealui, ca un mic crescător de animale a venit propunere foarte 

concretă, respectiv ca din lista aceea de 32 de persoane uneia singure să i 
se atribuie islazul prin hotărâre şi s-a rezolvat problema, terminându-se 

orice discuţie. Dl. Bejinaru D. mai spune că suntem într-un an 2014 unde 
proprietatea este proprietate. 

 Dl. primar îl propune pe domnul Bejinaru, insă îi spune acestuia că 
nu se poate ca o persoană fizică care are o singură vacă să ia în 

administrare tot islazul, iar ceilalţi crescători să rămână pe dinafara, 
deoarece acea persoană poate la un moment dat să se supere şi să nu 

mai lase pe nimeni să păşuneze pe islazul pe care dumnealui îl are în 
administrare, ori acest lucru nu este corect. 

 Crescătorii prezenţi susţin că nu au o problemă cu această 
modalitate şi că se vor înţelege ei că doar sunt din acelaşi sat. 

 Dl. primar o roagă pe dna. jurist să se informeze cum se poate face 

această operaţiune şi îi întreabă pe crescătorii prezenţi dacă sunt de acprd 
ca dl. Bejinaru să fie cel care să îi reprezinte? 

 Aceştia spun că sunt de acord. 
 Dl. Bejinaru D. doreşte să le aducă la cunoştinţă consilierilor şi 

domnului primar că este şi dumnealui locuitor al comunei Zăbrani şi 
plătitor de taxe şi impozite şi că în faţa casei dumnealui drumul este foarte 

degradat. 
 Dl. primar îi spune că utilajele care refac drumurile sunt la Chesinţ, 

iar în momentul în care vor veni la Zăbrani, se va rezolva şi acea 
problemă. Tot dl. primar le spune crescătorilor de bovine că îi aşteaptă 

marţi sau miercuri la şedinţă pentru că şi acolo se vor discuta tot aceste 
probleme. 

 Discuţia cu crescătorii de bovine s-a finalizat, motiv pentru care se 
continuă cu ordinea de zi. 

        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 12 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Pantea F., 

Neculae D.,  Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ciceu P., 
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Baba F., Ianc G. şi Milosav A.) şi 1 abţineri(Potra D.). În acest sens se 

adoptă Hotărârea nr. 25. 
 S-a trecut la punctul 2 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. 

 Avizele comisiilor au fost favorabile, cu excepţia comisiei sport- 
cultură a căror membri ar fi dorit lămuriri suplimentare în cadrul şedinţei. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 8 voturi 
pentru (Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., 

Gurmai L., Creţ L., Nicula T.)) şi 5 abţineri(Baba F., Tomi C., Potra D., 
Ciceu P. şi Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 26. 

 S-a trecut la punctul 3 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. 

 Dl. Lazăr spune că în cadrul şedinţei de comisie economică s-a pus 
problema conţinutului hotărârii nr. 107 care este menţionată în 

preambulul proiectului de hotărâre, iar înainte de şedinţa de consiliu a 
primit acele informaţii şi îl roagă pe domnul secretar să dea citire acelei 

hotărâri pentru ca toţi consilierii să ia cunoştinţă despre conţinutul 
acesteia. 

 Dl. secretar le spune consilierilor că hotarârea consiliului local cu nr. 
107 din 23.12.2008 reglementează accesul autovehiculelor cu masă 

maximă autorizată de peste 3,5 tone care circulă pe drumurile vicinale, 
comunale şi străzile din comuna Zăbrani precum şi stabilirea tarifelor care 

se percep pentru accesul acestora pe acele drumuri, iar tarifele care sunt 

percepute în prezent pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de 
peste 28 de tone sunt de 20 lei pentru accesul pe o zi şi de 200 de lei 

pentru accesul pe o lună. 
 Dl. Potra doreşte să ştie care sunt acele drumuri şi dacă societatea 

respectivă le-a mai utilizat până în prezent. 
 Dl. secretar spune că sunt acele drumuri de balastieră care sunt în 

apropierea localităţii Aluniş, iar drumurile respective au fost utilizate şi 
până în prezent de către această societate, doar că aceste acorduri sunt 

solicitate anual pentru că le sunt necesare societăţilor pentru obţinerea 
avizului de exploatare care se acordă doar pentru o perioadă de un an. 

 În urma acestor lămuriri avizele comisiilor au fost favorabile, cu 
excepţia comisiei sport-cultură. 

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., Potra D., Ciceu 

P. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 27. 
 S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in 
Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa 
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aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si 

proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei 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. 
 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., Tomi C., Ciceu P., Potra D.). În acest sens se adoptă 
Hotărârea nr. 28. 

S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic 

Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani. 
 Dl. Lazăr spune că în cadrul comisiei economice avizul este negativ 

deoarece lipseşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 şi 
balanţa finală pe 2013 şi nu se poate aproba un nou buget fără să se ştie 

ce s-a întâmplat în anul anterior.  

Şi avizele celorlalte două comisii au fost tot negative. 
Se supune la vot şi se respinge  cu 13 abţineri(Lazăr Gh.,  Pantea F., 

Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., Creţ L., Baba F., Gurmai L., Ianc G., 
Nicula T., Tomi C., Potra D. şi Ciceu P.).  

 S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare privind acordul de principiu al Consiliului Local al comunei 

Zabrani pentru infiintarea Zonei Metropolitane 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 au fost favorabile, cu excepţia comisiei sport- 

cultură a căror membri ar fi dorit lămuriri suplimentare în cadrul şedinţei. 
 Dl. primar spune că prin infiinţarea zonei metropolitane comuna 

poate să beneficieze de sprizin din partea municipiului pentru 
implementarea de proiecte. 

 Dl. Potra spune că dacă se face şi drumul dintre Arad şi Zăbrani 

atunci e bine. 
 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., Ciceu P., Potra D.). În acest sens se adoptă 

Hotărârea nr. 29. 
 S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind insusirea  solutiei  P.U.Z. « Amenajare iaz 
piscicol/agrement prin excavare agregate minerale, loc. Zabrani, jud. 

Arad » si R.L.U. aferent, pentru S.C. MDA Invest S.R.L. . 
 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 nefavorabile. 

Se supune la vot şi se respinge  cu 13 abţineri(Lazăr Gh.,  Pantea F., 
Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., Creţ L., Baba F., Gurmai L., Ianc G., 

Nicula T., Tomi C., Potra D. şi Ciceu P.).  

 S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare 
privind aprobarea înfiinţarii Asociaţiei Banatul de Nord. 

 Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 
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 Avizele comisiilor au fost favorabile, cu excepţia comisiei sport- 

cultură a căror membri ar fi dorit lămuriri suplimentare în cadrul şedinţei. 
 Dl. primar spune că pe noul program PNDR 2014-2020 sunt foarte 

multe priecte care se vor accesa prin grupurile de acţiune locală, 
programul fiind puţin modificat faţă de vechea perioadă în sensul că dacă 

până în prezent un GAL putea să gestioneze şi să aceseze proiecte până la 
o anumită sumă indiferent de mărimea galului, acum lucrurile stau puţin 

altfel pentru că în funcţie de mărimea GAL-ului poţi accesa sumele pentru 
diferite proiecte, suma maximă fiind de 5 milioane de euro. Dl. Primar mai 

spune că iniţiativa a venit din partea unor comune din judeţul Timiş unde 
a subscris şi comuna Zăbrani şi alte câteva comune din Arad. Dl. primar le 

arată consilierilor o hartă cu GAL –urile din judeţul Arad care sunt în 
număr de 4 şi le arată şi faptul că pe acea hartă sunt şi unele goluri dând 

exemplu GAL-ul unde este Pecica, în care dacă intra şi oraşul Nădlac nu se 
mai încadra în acel procent de 25% populaţie urbană şi 75% populaţie 

rurală, din această cauză Nădlacul rămânând pe dinafară şi având 

posibilitatea ca să se lipească de un GAL din Timiş. Dl. primar mai spune 
că GAL-ul care se doreşte a se înfiinţa  cuprinde toată zona Văii Mureşului 

mai puţin Petriş şi Săvârşin care aparţin de alte GAL-uri. Dl. primar spune 
că a avut o discuţie cu toţi primarii implicaţi pentru a introduce şi Lipova, 

pentru că nu poţi să fi egoist şi să laşi Lipova pe dinafară, şi toţi fug de 
Lipova deoarece dacă introduci Lipova în GAL va trebui să ai un GAL de 

40000 de locuitori pe criteriul 25% urban şi 75% rural şi în aceste condiţii 
a mai fost necesară aducerea a încă patru comune din Timiş pentru a se 

ajunge la aceste procentaje. Dl. primar mai spune că dacă se va reuşi 
imlementarea lui aşa cum s-a propus probabil că va fi cel mai mare gal din 

ţară. 
 Dl. Nicula doreşte să ştie dacă firmele de pe raza comunei 

beneficiază cumva de pe urma acestui GAL? 
 Dl. primar spune că toate beneficiază şi nu doreşte să se facă 

confuzia, mai ales că a văzut actul constitutiv si statutul, că numai firmele 

care sunt în acele documente vor beneficia de pe urma înfiinţării acestui 
GAL, ci toate firmele care îţi desfăşoară activitatea în zona GAL-ului vor 

putea să acceseze proiecte. Dl. primar spune că în ceea ce priveşte mebrii 
fondatori şi acolo trebuie să se respecte un procentaj, respectiv să fie 

49% entităţi publice şi 51% entităţi private. 
 Dl. Nicula doreşte să ştie dacă numărul de locuitori este motivul 

pentru care s-a dorit şi introducerea oraşului Lipova în GAL? 
 Dl. primar spune că aşa este deoarece astfel se va putea accesa 

suma maximă de 5 milioane de euro.  
 Dl. Nicula spune că probabil dacă era Lipova în situaţia nostră 

probabil că nu se lupta aşa pentru noi să ne acapareze. 
 Dl. primar spune că din experienţa pe care o are poate să afirme că 

Lipova probabil nu va accesa prea mult deoarece sunt foarte puţine 
proiecte care să se lipească de interesul Lipovei, deoarece foarte multe din 

programe vor veni pe componenta agricolă, ori Lipova de unde va accesa, 

astfel rămânând tot satele din jur cele care vor beneficia mai mult. 
 Dl. Nicula spune că în momentul în care aude de Lipova îl duce cu 

gândul la proiectul cu deşeurile în urma căruia Lipova a primit 
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tomberoane, iar comuna Zăbrani a rămas cu acele ţarcuri şi cu gunoiul din 

ele. 
 Dl. Bejinaru D. apelează la consiliul local să ia legătura cu cei de la 

Lipova de la societatea care colectează deşeurile şi să le sugereze să îşi 
facă un program, deoarece dumnealui a fost nevoit să adune trei saci de 

gunoaie împrăştiaţi de câini, pentru că cei de la salubrizare nu au nici un 
program, respectiv când vin mai repede pe anumite zone, când vin prea 

târziu pe alte zone. Dl. Bejinaru D. mai spune că ar trebui să îşi facă un 
program de colectare a deşeurilor pentru fiecare zonă a localităţii ca să 

ştie oamenii când să îşi scoată gunoiul. 
 Dl. Ciceu doreşte să ştie dacă au mai fost informate şi alte firme cu 

privire la înfiinţarea acestor GAL-uri, deoarece în acest GAL se regăsesc 
nişte firme, doar câteva fiind din Zăbrani şi acelea de familie. Dl. Ciceu 

spune că dumnealui a ştit despre posibilitatea înfiinţării acestor GAL-uri şi 
chiar este înscris în GAL-ul care aparţine de municipiu. 

 Dl. primar spune că există un număr limitate de mebrii fondatori ca 

şi la orice asociaţie şi nu crede că trebuie să fie anunţate toate societăţile 
de pe raza GAL-ului deoarece sunt cu sutele. 

 Dl. Nicula doreşte să ştie dacă beneficiază şi societăţile care nu sunt 
înscrise în GAL de aceleaşi facilităţi? 

 Dl. primar spune că beneficiază orice societate, fiind nevoie de 
întocmirea unui proiect care se depune pe raza GAL-ului în care 

funcţionează respectiva societate, iar în şedinţa consiliului director se 
analizează, se deschide sesiune şi se introduce spre finanţare. 

 Dl. Ciceu spune că nu vede cum pot să beneficieze din moment ce 
nu sunt informaţi despre această posibilitate, şi că ar putea să se publice 

acest lucru pe site-ul primăriei. 
 Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 8 voturi 

pentru(Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., 
Gurmai L., Creţ L., Nicula T.) şi 5 abţineri(Ianc G., Tomi C., Baba F., Ciceu 

P. şi Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 30. 

   S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei 

“Modernizare strazi in comuna Zabrani, localitatile Zabrani, Neudorf si 
Chesint”. 

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

 Dl. Ciceu doreşte să i se explice ce înseamnă reabilitare, se 
pietruieşte sau se asfaltează? 

 Dl. secretar spune că este vorba de asfaltarea  drumurilor propuse, 
precum şi de realizarea de şanţuri şi podeţe.  

 Dl. Lazăr spune că acum este în discuţie modernizarea strazilor şi 
nu reabilitarea acestora. 

 Dl. Nicula spune că este bine că s-au pietruit iar stăzile în 
localitatea Neudorf şi că arată bine, doar că dumnealui s-ar fi asteptat să 

se vină cu asfaltări, cu şanţuri, cu podeţe. 

 Dl. Potra doreşte să ştie despre ce se discută defapt? 
 Dl. secretar spune că este vorba despre aprobarea indicatorilor 

tehico economici pentru un proiect de modernizare de străzi care este deja 
depus la Bucureşti şi care mai are nevoie de adoptarea acestei hotărâri, 
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precum şi de aprobarea părţii de cofinanţare care îi revine comunei 

Zăbrani din totalul proiectului. Dl. secretar mai spune că valoarea totală a 
investiţiei este de 6.554.627 lei, iar cofinanţarea este în valoare de 

187.614 lei. 
 Dl. Baba doreşte să ştie din cesurse se va asigura cofinanţarea? 

 Dl. secretar spune că probabil se va solicita sprijin de Consiliul 
Judeţean sau se va cere un împrumut. 

 Dl. Baba doreşte să ştie cum decurg lucrurile cu împrumutul pentru 
drumul agricol? 

 Dl. viceprimar spune că s-au stins toate datoriile în ceea ce priveşte 
acel împrumut. 

 Dl. Baba doreşte să ştie cât a fost dobanda? 
 Dl. viceprimar spune că nu are cunoştinţă despre valoarea dobandei 

însă pentru şedinţa viitoare se va informa. 
 Dl. Nicula doreşte să ştie dacă în cazul acestui proiect este vorba 

despre modernizare şi ce înseamnă asta? 

 Dl. secretar spune că este vorba despre modernizare, ceea ce 
înseamnă asfaltare, şanturi, podeţe, rigole. 

 Dl. Nicula doreşte să ştie cum se cheamă ceea ce s-a făcut la 
Neudorf? 

 Dl. viceprimar spune că este vorba despre reablitarea străzilor 
efectuată cu fonduri de la bugetul local. 

 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., Potra 
D. şi Ciceu P.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 31. 

 S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre 

Comuna Zabrani a investitiei “Modernizare strazi in comuna Zabrani, 
localitatile Zabrani, Neudorf si Chesint”. 

 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., Baba F., Ciceu 

P. şi Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 32. 
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi : Diverse 

La Diverse se pune în discuţie posibilitatea iniţierii unui proiect de 
hotărâre prin care să se oblige compartimentele din cadrul Primăriei 

comunei Zăbrani la prezentarea unui raport de activitate trimestrial al 
fiecărui compartiment în parte căte Consiliul Local. 

Dl. secretar spune că în acest sens trebuie consultată legea 
administraţiei publice pentru a se vedea dacă acest lucru este posibil. 

Tot la Diverse dl. Nicula readuce în atenţia autorităţilor problema 
câinilor comunitari, spunând că este posibil să se producă o nenorocire, 

deoarece sunt copii de trei şi de patru ani care merg la grădiniţă şi e plin 

de câini în faţa grădiniţei. 
Dl. Baba spune că în documentaţia proiectului de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic există o 
adresă formulată către Ocolul Silvic Lipova pe care domnul primar a 
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semnat-o şi în care se specifică preţul la materialul lemnos din pădurea 

comunală cu care se doreşte să se mergă de la acea dată înainte şi 
doreşte să o întrebe pe doamna jurist dacă este nevoie de avizul 

consiliului local pentru a se stabili acele preţuri sau poate primarul de sine 
stătător să ia acea decizie ? 

Dna. Jurist spune că va verifica şi îi va comunica acest lucru 
domnului Baba. 

Dl. viceprimar spune că anul trecut s-a optat pentru menţinerea 
aceloraşi preţuri ca şi în anul precedent. 

Dl. Baba spune că adresa este din data de 27.02.2014 şi este 
semnată de către domnul primar şi se spune că se modifică preţul la masa 

lemnoasă, şi a auzit prin sat că ar fi fost mărite preţurile la  masa 
lemnoasă, iar dumnealui doar acum vede această adresă. Dl. Baba mai 

spune că la nivelul padurii comunale Zăbrani dumnealui a înţeles că sunt 
doi pădurari. 

Dl. primar îi sugerează preşedintelui de şedinţă să le dea cuvântul 

reprezentanţilor firmelor care doresc construirea unor ferme de porci după 
care să revină la întrebarea domnului Baba. 

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 dl. Lucian Roşu în calitate de 

colaboratori a celor cinci societăţi pe partea de protecţia mediului şi 
proiectare. 

Dl. primar spune că legat de aceste investiţii care se doresc, 
respectiv fermele de porci, dumnealui alături de dl. viceprimar şi de unii 

consilieri locali, a fost la discuţii în Chesinţ, legat de acele liste cu 
semnături care s-au stâns împotriva construirii acelor ferme şi a punctat 

aceste probleme pe diferite sectoare din localitatea Chesinţ şi nu a 
întâmpinat nicio opoziţie din partea celor întrebaţi. Dl. primar mai spune 

că i-a plăcut ce a spus un localnic mai în vârstă care a precizat că a 

participat înainte de ‘89  la recensământul animalelor şi atunci existau 
peste 23.000 de capete de porci pe întreaga comună, iar domnul primar 

nu crede că acei porci creau un confort mult mai bun decât ceea ce se 
doreşte a se implementa prin aceste proiecte în afara localităţii la câţiva 

kilometri depărtare. 
Dl. Nicula doreşte să ştie despre câţi kilometri este vorba ? 

Dl. primar spune că prima este la un kilometru iar următoarele sunt 
din kilometru în kilometru. 

Dl. Potra spune că problema nu este amplsarea fermelor ci locul 
unde se aruncă dejecţiile. 

Dl. Nicula doreşte să precizeze că întâmplarea a făcut ca dumnealui 
să meargă duminica care a trecut la un meci de fotbal  la Cermei, şi 

înainte de Cermei la 100-150 de metri de şosea erau două ferme de porci, 
iar dânsul s-a dat jos din maşină să vadă dacă se simte vreun miros şi nu 

a simţit nimic, mai ales că vântul bătea din direcţia acestora. Tot dl. Nicula 

mai spune că la intrarea în localitatea Cermei la 15-20 de metri de şosea a 
mai văzut o fermă de porci şi s-a dat jos din maşină şi acolo, iar acolo 

întradevăr mirosea dar nu mai tare decât miroase la o gospodărie privată. 
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Dl. Pora îl întreabă pe dl. Nicula dacă ştie cum miros medicamentele 

şi hormonii de creştere, deoarece acei porci vor primi aşa ceva şi trebuie 
să se gândească la pânza freatică, la viitorul copiilor lor, la faptul că la 

Fibiş cu o singură fermă au fost probleme, la faptul că în momentul în care 
se doreşte vânzarea unei locuinţe şi cumpărătorul vine să vadă casa şi se 

dă jos din maşină şi va vedea cinci ferme de porci în zonă, ce va zice ? Dl. 
Potra mai spune că domnii cu fermele de porci au încheiate contracte cu 

persoane fizice şi juridice  care le permit să arunce dejecţiile pe terenurilor 
lor, iar dejecţiile acelea până la câţi metri de sat  se vor arunca, pentru că 

dacă are contract să arunce dejecţiile la 50 de metri de ultima casă aia va 
fi grav şi nu faptul că fermele sunt la 5 kilometri distanţă de sat. 

Dl. primar îl întreabă pe dl. Potra în Germania unde aruncă dejecţiile 
cei care au ferme de porci ? 

Dl. Potra spune că le aruncă pe câmp. 
Dl. primar spune că a fost în staţiune în urmă cu un an în Austria şi 

în imediata apropiere a hotelului  se aruncau dejecţii şi culme că cei de 

acolo nu aveau nicio problemă. 
Dl. Potra dreşte să ştie dacă erau sau fiermierii din zonă ? 

Dl. primar spune că erau fermierii din zonă. 
Dl. Potra înreabă dacă cei cu fermele de porci sunt firmierii noştrii 

din zonă ? 
Dl. primar îl întreabă pe dl. Potra unde se vor construi aceste ferme, 

nu în zona noastră? 
Dl. Potra spune că dumnealor nu locuiesc în comuna Zăbrani, la fel 

cum nici domnul primar nu locuieşte în comuna Zăbrani, iar când vor 
arunca dejecţiile nu vor fi aici să le miroase. Dl. Potra mai spune încăodată 

că pe dumnealui nu îl interesează unde sunt poziţionate fermele ci îl 
interesează la ce distanţă de sat se vor arunca dejecţiile, îl interesează 

pânza freatică, medicamentele, hormonii de creştere şi toate celelalte 
astfel de lucruri, mai ales că ştie ce probleme au fost la Fibiş cu o singură 

fermă. 

Dl. Nicula spune că fermele pe care le-a văzut dumnealui nu au 
prezentat miros şi dumnealui spune acest lucru din perspectiva unui 

nespecialist, aunui simplu trecător prin acea zonă. 
Dl. primar spune că orice ar zice consilierii mirosul de porc nu se 

compară cu mirosul de excremente umane pe care le deversează un 
locuitor al satului Chesinţ pe şanţul din faţa casei şi cu asta domnul primar 

a încheiat subiectul. 
Dl. primar îi roagă pe reprezentanţii societăţilor să îşi spună punctul 

de vedere şi să vină cu argumente că ceea ce s-a discutat nu este chiar 
aşa cum se spune. 

Dl. Flueraş T. spune că dejecţiile de la fermele zootehnice, după 
tehnologia aceasta nouă de creştere a porcilor, se utilizează controlat la 

fertilizarea terenurilor agricole, ele fiind stocate pentru o perioadă de 6 
luni în bazine la nivelul solului, înfoliate şi izolate, descoperite. Dl. Flueraş 

T. spune că în timpul fermentaţie anaerobe în cele 6 luni de zile sunt 

distruşi microbii, bacilii şi toate materiile organice, iar după această 
perioadă se face împrăştierea prin injectarea în sol cu ajutorul unor 

cisterne tractate, în anumite perioade ale anului şi controlat. 
Dl. Potra doreşte să ştie cine controlează cantitatea de dejecţii ? 
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Dl. Flueraş T. spune că această tehnologie este utilizată de către 

Smithfield de 10 ani şi la început tractoriştii au făcut lucruri nepermise şi 
au fost văzuţi de către localnici, motiv pentru care s-au luat măsuri, iar în 

prezent controlul este făcut de către Garda de Mediu, în baza unui plan de 
fertilizare unde sunt stabilite cantităţile care se administrează la hectar în 

funcţie de culturi, iar în zonele vulnerabile la azot cum sunt majoritatea 
zonelor de pe Valea Mureşului, partea inferioară şi în Timiş, se 

administrează 170 de kg de azot pe an, nefiind permisă administrarea 
unei cantităţi mai mari. 

Dl. Potra doreşte să ştie dacă se va contracta o firmă care va veni să 
ia probe de la nivelul solului sau intră în atribuţiile proprietarului ? 

Dl. Codean S. spune că aceste sarcini cad în responsabilitatea 
fiecărei ferme. 

Dl. Flueraş T. spune că monitorizarea se face prin foraje de control 
care fie că există în reţeaua Apelor Române, fie că trebuie făcute pe baza 

unor studi hidrogeologice pentru a se vedea direcţia de curgere a apelor 

de suprafaţă. 
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă s-au făcut studii ale apei freatice în 

zona unde se doreşte amplsarea fermelor ? 
Dl. Flueraş T. spune că s-au făcut studii hidrologice când s-a forat 

pentru alimentarea cu apă. 
Dl. Tomi doreşte să ştie la ce adâncime s-au făcut acele studii. 

Dl. Flueraş T. spune că forajele s-au făcut la o adâncime de 200 de 
metri. 

Dl. Tomi spune că se referă la apele freatice de suprafaţă care ajung 
în fântânile oamenilor. 

Dl. Roşu L. spune că acela este studiul geotehnic, dar că în mod 
normal dejecţiile nu au cum să ajungă în fântânile oamenilor. 

Dl. Tomi îi spune domnului Roşu L. că acesta nu poate să îi spună la 
ce adâncime este apa freatică şi atunci de unde ştie că dejecţiile nu vor 

ajunge în fântâni ? 

Dl. Flueraş T. îi spune domnului Tomi că acesta ar trebui să ştie, 
fiind inginer agronom, că îngrăşămintele chimice se împrăştie tot la nivelul 

solului şi afectează într-o mai mare măsură calitatea freaticului decât 
îngrăşămintele organice. 

Dl. Tomi spune că nu substanţele organice sunt cele care 
periclitează calitatea apei ci substanţele din medicamente. 

Dl. Flueraş T. spune că este o politică la nivel internaţional şi că timp 
de 6 luni de zile dejecţiile nu pot fi adminisrate. 

Dl. Tomi doreşte să ştie cum se face injectarea în sol. 
Dl. Flueraş T. spune că la fel cum semănătorile de cereale merg la 

nivelul solului, la fel şi cisternele au nişte gheare care intră în sol la o 
adâncime de 5 până la 10 centimrtri. 

Dl. Potra doreşte să ştie până la ce distanţă de sat se vor împrăştia 
aceste dejecţii ? 

Dl. Flueraş T.  spune că este în funcţie de locurile unde sunt 

amplsate terenurile respective. 
Dl. Potra spune că data trecută a solicitat să vadă contractele pentru 

fertilizare şi nu le-a văzut. 
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Dl. Codean S. spune că acele contracte sunt la dosar şi i le-a arătat 

domnului Potra. 
Dl. Potra spune că dacă terenul este la 5 metri de ultima casă din 

sată ce se va întâmpla. 
Dl. Flueraş T. spune că nu există restricţii de distanţă pentru 

deversare ci doar pentru distanţele între ferme. Dl. Flueraş T. mai spune 
că la fermele Smithfield sunt cereri foarte mari pentru aceste dejecţii şi se 

fertilizează în jur de 2000-3000 de ha. 
Dl. Potra spune că trebuie să existe o limită până la care să se facă 

deversările faţă de sat. 
Dl. Flueraş T. spune că acea limită nu există. 

Dl. Potra spune că atunci aceasta poate fi stabilită de către consiliul 
local. 

Dl. Flueraş T. spune că asta nu ar fi o problemă. 
Dl. Potra spune că această limită trebuie stabilită pentru că altfel se 

trezeşte cetaţeanu că vine tractoristul şi îi devesează lângă casă sau pe 

lângă gard. 
Dl. Flueraş T. spune că asta deja este problema tractoristului. 

Dl. Potra spune că nu este problema tractoristului ci este problema 
tutror locuitorilor comunei Zăbrani care îşi duc existenţa în această 

comună şi care vor trebui să suporte mirosu şi disconfortul. Dl. Potra mai 
spune că îi înţelege pe aceştia că trebuie să îşi facă meseria şi să vină în 

faţa consiliului şi să îşi expună punctul de vedeere, dar trebuie să îi 
înţeleagă şi dumnealor pe consilieri pentru că în momentul în care va fi 

disconfortul şi vor fi probleme cum au fost la Fibiş când a fost pesta 
porcină şi au găsit locuitorii porci morţi aruncaţi la ei pe teren. 

Dl. Codean S. Spune că nu există chestia cu porcii morţi şi că au fost 
doar vorbe aruncate. 

Dl. Potra spune că dumnealui a fost acolo şi a văzut aceste lucruri. 
Dl. Codean S. spune că socităţile lor respectă legea şi că astfel de 

lucruri nu se vor întâmpla. 

Dl. Potra spune că atât consilierii cât şi ceilalţi locuitori ai comunei 
alături de copii acestora vor locui în continuare în comuna Zăbrani şi vor 

trebui să suporte tot ceea ce rezultă de pe urma fermelor. 
Dl. Roşu L. spune că unde locuieşte dumnealui la un kilometru şi 

ceva este o astfel de fermă. 
Dl. Potra spune că dumnealui este probabil singurul agricultor din 

sală şi că poate dumnealui i-ar conveni primul să vină şi să zică să se dea 
cu dejecţii pe terenurile dumnealui. Dl. Potra mai spune că din alte ţări au 

plecat astfel de ferme deoarece au fost probleme cu pânza freatică, cu 
mirosu sau cu unele boli. 

Dl. Flueraş T. spune că aceste deversări sunt avizate şi controlate de 
către Garda de mediu. 

Dl. Codean S. îl întreabă pe domnul Potra că dacă dumnealui ar fi în 
locul uneia din aceste societăţi şi ar investi 2 milioane de euro ar risca să 

facă ceva ilegal? 

Dl. Potra spune că alţi riscă cu mai mulţi bani. 
Dl. Ianc spune că în urmă cu câţiva ani a venit în consiliul local o 

firmă care dorea să facă panouri solare, iar acum vinde terenul. 
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Dl. Potra spune că două ferme s-au aprobat şi că cinci deja este 

prea mult. 
Dl. Codean S. spune că se încadrează în teritoriul administrativ al 

comunei Zăbrani ca şi distanţă între ferme. 
Dl. Potra spune că aşa se încadrează multe. 

Dl. Codean S. spune că la a doua locaţie xeistă prevăzută şi o staţie 
de biogaz care va prelua toate dejecţiile de aceste cinci ferme. 

Dl. Potra spune că despre biogaz a auzit şi acum 8 ani. 
Dl. Flueraş T. spune că o fermă a COMTIM era mai mare decât toate 

cele cinci ferme la un loc. 
Dl. Potra spune că destul de mari sunt şi acestea fiind vorba de 

8000 de porci pe o serie înmulţite cu cinci serii rezultă 40.000 de porci, iar 
dacă vor fi 3-4 serii pe an vor rezulta 160.000 de porci. 

Dl. Codean Spune că nu vor fi decât două serii pe an, respectiv 
16.000 de porci pe fermă într-un an. 

Mai au loc unele discuţii referitor la numărul de capete şi la 

modalitatea de respectare a legii. 
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două 

exemplare. 
   

   

 


