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PROCES VERBAL 

Din  30.04.2014 
 

  Încheiat astăzi, 30 aprilie 2014, la sediul Primăriei comunei Zăbrani 

cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 56 din 

24.04.2014 pentru data de 30.04.2014, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în 

funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru. 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, doamna Ţuţa Hortensia, contabil în cadrul Primărie 

comunei Zăbrani şi domnul Şeran Pavel din partea Ocolului Silvic Lipova. 

Domnul secretar arată că cvorumul este întrunit şi declară deschise 

lucrările acestei şedinţe. 

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

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

primarului 
Dna. Ţuţa Hortensia le explică consilierilor motivul pentru care se 

doreşte  a se efectua rectificarea de buget, respectiv pentru faptul că a 
fost emisă de către Primăria Zăbrani o factură către administratorul 

fondului cinegetic de pe raza comunei pentru suma de 151.000 lei, suma 
care nu a fost introdusă în buget de la început deoarece nu se ştia cu 

exactitate cât va fi până nu s-au făcut calculele. 

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., Potra D.). 

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

din data de 27.03.2014; iniţiativa primarului 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 

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

3. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 

comunei a terenului inscris in CF nr. 300515, top. 300515, intravilan 
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viran in suprafata de 1155 mp, proprietatea Statului Roman, in 

vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia; initiativa primarului 
4. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 

comunei a terenului inscris in CF nr. 300348, top. 405-406, 
intravilan viran in suprafata de 3924 mp, proprietatea Statului 

Roman, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia;initiativa 
primarului 

5. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 
comunei a terenului inscris in CF nr. 302219, top. 302219, intravilan 

viran in suprafata de 3097 mp, proprietatea Statului Roman, in 
vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia;initiativa primarului 

6. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 
comunei a terenului inscris in CF nr. 300575, top. 300575, intravilan 

viran in suprafata de 2290 mp, proprietatea Statului Roman, in 
vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia;initiativa primarului 

7. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 

comunei a terenului inscris in CF nr. 302153, top. 302153, intravilan 
viran in suprafata de 1275 mp, proprietatea Statului Roman, in 

vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia;initiativa primarului 
8. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 

comunei a terenului inscris in CF nr. 300977, top. 462-463, 
intravilan viran in suprafata de 2268 mp, proprietatea Statului 

Roman, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia; initiativa 
primarului 

9. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 
comunei a terenului inscris in CF nr. 302779, top. 25-26/b-28/2, 

intravilan viran in suprafata de 1260 mp, proprietatea Statului 
Roman, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia; initiativa 

primarului 
10. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 

comunei a terenului inscris in CF nr. 303281, top. 30/1/2/a.1/5, 

intravilan viran in suprafata de 864 mp, proprietatea Statului 
Roman, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia ; initiativa 

primarului 
11. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 

comunei a terenului inscris in CF nr. 302779, top. 25-26/b-28/5, 
intravilan viran in suprafata de 3650 mp, proprietatea Statului 

Roman, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia ; initiativa 
primarului 

12. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 
comunei a terenului inscris in CF nr. 302694, top. 302694, intravilan 

viran in suprafata de 2084 mp, proprietatea Statului Roman, in 
vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia ; initiativa primarului 

13. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 
comunei a terenului inscris in CF nr. 302941, top. 93-94/a, 

intravilan viran in suprafata de 1512 mp, proprietatea Statului 

Roman, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia ; initiativa 
primarului 

14. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a 
comunei a terenului inscris in CF nr. 300348, top. 403-404, 
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intravilan viran in suprafata de 4032 mp, proprietatea Statului 

Roman, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia ; initiativa 
primarului 

15. Proiect de hotarare cu privire la acordul Consiliului Local al comunei 
Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Top Agregate 

Production  S.R.L. a drumurilor de exploatare DE817,  DE 813, DE 
806, DE 20 si DE 14 ; initiativa primarului 

16. Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri de interes public 
local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de 

Apa Arad S.A. ; initiativa primarului 
17. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului 

Local Zabrani, in adunarea generala a actionarilor S.C. Compania de 
Apa Arad S.A. pentru a vota aprobarea participarii acesteia la 

majorarea capitalului social al S.C. Aqua Trans Mures S.A. Arad cu 
suma de 804.000 RON ; initiativa primarului 

18. Proiect de hotarare privind stabilirea suprafetelor de pajisti 

permanente pentru care se solicita sprijin de la Agentia de Plati si 
Interventie in Agricultura; initiativa primarului 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de 
personal pe anul 2014, pentru functionarii publici, personalul 

contractual cât si pentru aparatul permanent al Consiliului local 
Zăbrani ; initiativa primarului 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice  pe anul 2014; initiativa primarului 

21. Proiect de hotarare privind intreruperea Contractului de inchiriere 
nr. 3025 din 2 septembrie 2013 ; initiativa primarului 

22. Proiect de hotarare privind participarea Comunei Zabrani la 
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pe anul 

2014; initiativa primarului 
23.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 11   
voturi pentru(Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A., Neculae D.,  Codrean D., 

Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Baba F., Ianc G.) şi 1 

abţinere(Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 33. 
        S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre 

privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei din data de 27.03.2014. 
 Dl. Baba a spus că doreşte să fie refelecată realitatea în tocmai în 

procesul verbal deoarece în şedinţa anterioară când dumnealui a avut 
divergenţe cu domnul primar, dumnealui a spus că domnul primar 

tromboneşte oamenii, fapt care a fost concemnat în procesul verbal, iar 
când domnul primar a spus că soţia domnului Baba tromboneşte oamenii , 

aceste aspecte nu au fost consemnate. 
 Dl. Primar îi spune domnului Baba că aceste aspecte ar trebui să le 

solicite dumnealui(n.r. domnul primar) pentru că a fost remarca 
dumnealui şi nicidecum dl. Baba, iar domnul Bab ar trebui să citească 

legea şi să vadă că aşa este. Tot dl. Primar mai spune că din moment ce 
domnul Baba s-a abătut de la subiect şi a vorbit fără acceptul 
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preşedintelui de şedinţă nu ar fi trebuit să se concemneze nimic din ce ea 

ce dânsul a spus la acea intervenţie. 
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  

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

Hotărârea nr. 34. 
 S-a trecut la punctul 2 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. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de 
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

 La şedinţa de consiliu este prezent domnul eran Pavel din partea 
Ocolului Silvic Lipova care va oferi detalii suplimentare despre bugetul de 

venituri şi cheltuieli pentru anul în curs cât şi despre ceea ce s-a realizat în 
anul 2013. 

 Dl. Şeran spune că în fiecare an treburile se iau de la început şi se 

porneşte de la cota de masă lemnoasă alocată comunei Zăbrani care este 
de 5.200 de mc de lemn brut pe picior/an. Acest lemn , spune dl. Şeran, 

se valorifică pe trei destinaţii, respectiv vânzarea către populaţie, 
consumul propriu al primăriei  şi lemnul de lucru care este scos la licitaţie 

publică. Dl. Şeran le spune consilierilor cî bugetul pe anul 2013 s-a 
realizat în procent de 98%, în sensul că a fost scos volumul planificat, 

profitul a fost realizat aproape 110%, iar veniturile au fost la nivelul 
bugetului pe 2013. Dl. Şeran mai spune că pe linie contabilă sunt 

consemnate toate sumele lună de lună, fiind emise facturi pentru lemnul 
care se valorifică în luna respectivă şi pentru cheltuieli de administraţie, 

facturi care sunt comunicate la compartimentul contabilitate din cadrul 
primăriei, care poate pune la dispoziţia consiliului local date mult mai 

precise şi mai detailate. 
 Dl. Lazăr doreşte să ştie câte procente sau ce cantitate de lemn se 

valorifică prin vânzarea către populaţie, prin vânzarea la licitaţie şi pentru 

consum propriu din totalul de 5.200 mc. 
 Dl. Şeran spune că anul trecut  2.200 mc au fost vânduţi către 

populaţie, 1.785 au fost consum propriu, iar diferenţa se regăseşte în 
scoarţă, crăci care sunt trecute la pierderi. Dl. Şeran spune că a fost mult 

mai bine anul trecut decaât în 2012, iar bugetul pentru 2014 a fost 
conturat pe scheletul celui din anul 2013. Tot dl. Şeran spune că s-a 

plecat de la cei 5.000 mc care se  doresc a fi exploataţi, fiind deja şi 
parchete care sunt pe rol deja, şi a fost prevăzut un venit de 422.000 lei, 

rezultând un profit de 200.000 lei, iar în cei 200.000 lei este cuprins şi 
lemnul pe care îl consumă instituţiile, respectiv valoarea lemnului care 

este consumat de către instituţii adunată cu valoarea diferenţei care este 
în bani trebuie să rezulte suma de 200.000 lei, profit al comunei Zăbrani 

de la pădurea comunală. Dl. Şeran dă exemplu anul trecut când au fost 
consumaţi 1785 mc de către instituţii, iar valoarea care a mai rămas de 

dat în bani a fost de 75.000 lei. Dl. Şeran spune că la capitolul cheltuieli 

doreşte să le explice consilierilor de ce cheltuielile sunt mari, pentru că 
adevărul este că la firme cheltuielile sunt mari. Dl. Şeran spune că, 

cheltuielile provin în primul rând de la cheltuieli cu paza pădurii unde din 
cei 222.000 lei,  103.000 lei sunt cu paza, iar dacă se face un calcul 
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simplu se poate vedea că înmulţindu-se suma de 53 lei/an, cât este tariful 

pentru pază, cu suprafaţa pădurii comunale de aproximativ 1580 ha, va 
rezulta suma de aproximativ 100.000 lei. Dl. Şeran spune că se pot 

interesa consilierii la primăriile din jur şi vor vedea că alte ocoale nu 
lucrează sub tariful de 100 lei/ha/an. Dl. Şeran mai spune că de fapt este 

vorba despre salariul pădurarului şi salariul şefului de district, la care se 
adaugă cheltuieli indirecte şi altele. 

 Dl. Lazăr spune că în bugetul pe anul 2014, este prevăzută la 
cheltuieli cu personalul suma de 100.000 lei. 

 Dl. Şeran spune că acolo intră şi salariul pădurarului şi pază şi tot 
ce ţine de acestea. 

 Dl. Lazăr doreşte să ştie ce salariu ia pădurarul. 
 Dl. Şeran spune că salariul unui pădurar este în jur de  800-900 

lei%lună, deci nu foarte mult. 
 Dl. Lazăr spune că totuşi i se pare prea mare suma de 100.000 lei, 

ţinând cont că pădurarul ia aşa salar mic. 

 Dl. Şeran spune că nu este mare suma pentru că la cei aproximativ 
1.000 de lei Ocolul Silvic mai plăteşte la stat aproximativ 800 de lei. 

 Dl. Lazăr spune că astfel tot mai rămân 50.000 lei. 
 Dl. Şeran spune că nu mai rămân şi că nu este mult dat fiind tariful 

pentru pază pe fiecare ha de pădure. Tot dl. Şeran spune că partea de 
cheltuieli cu personalul şi paza este cea mai mare de la capitolul de 

cheltuieli, iar alte cheltuieli care mai sunt necesare sunt acelea legate de 
pădurile tinere, unde Ocolul Silvic este obligat practic ca 25% din 

veniturile pe care le are din administrarea pădurii comunale să le 
investească în îngrijirea pădurii, şi după Codul Silvic dumnealui ar trebui 

să aibă cheltuieli de întreţinere în jurul valorii de 100.000 lei, ori 
documentaţia a fost întocmită pentru valoarea de 65.000 lei care este 

minimul cerut de Codul Silvic. Dl. Şeran mai spune că alte cheltuieli sunt 
acelea cu întreţinerea drumurilor forestiere, unde pentru fiecare metru cub 

de material lemnos exploatat se alocă suma de 5 lei/mc/an, iar în cazul 

pădurii comunale este vorba de valoarea de aproximativ 25.000 lei %an 
alocată pentru întreţinerea drumurilor forestiere. Mai sunt cheltuieli cu 

taxe şi impozite în valoare de 12.000 lei şi cheltuieli cu profit şi alte 
cheltuieli materiale, la care se mai adaugă cheltuieli diverse. Dl. Şeran 

spune că media pe judeţ la profitul pe ha este de 50-60 lei, la Ocolul Silvic 
lipova este peste 100 lei/ha, cheltuielile fiind reduse la minim.  

 Dl. primar spune că acum s-a înţeles, deoarece au existat 
nelămuriri vis-a-vis de salarii unde  nu se ştia cât ia pădurarul şi ce cotă 

parte ia şeful de district, însă ar mai fi o problemă care ar trebui rezolvată, 
respectiv aceea legată de drumurile forestiere care necesită întreţinere. 

 Dl. Şeran spune că drumul principal, respectiv Dealul Viil este foarte 
bine întreţinut putându-se circula cu Dacia pe el. 

 Dl. primar spune că mai ar fi o problemă legată de drumuri, 
deoarece primăria a reabilitat printr-un proiect european acel drum în 

lungime de 17 km care trece prin apropierea pădurii, iar acolo ar mai fi o 

porţiune de aproximativ 2 km care să facă legătura între pădure şi acel 
drum care ar trebui amenajat, lucru pe care dumnealui o să îl pună în 

discuţie în cadrul şedinţei de consiliu local şi o să le solicite consilierilor să 
aprobe suma de bani necesară pentru a se pietrui şi acea porţiune însă îl 
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roagă şi pe dl. Şeran să dea o mână de ajutor primăriei şi cetăţenilor 

astfel încât toate drumurile care dau în drumul principal şă fie practicabile, 
iar cetăţenii din comuna Zăbrani care doresc să îşi ducă lemne să nu mai 

trebuiască să meargă prin lipova ca să ajungă în Zăbrani, Chesinţ sau 
Neudorf. 

 Dl. Şeran spune că a înţeles ideea şi mai spune că dacă dumnealui 
ar fi fost mai de demult la acest Ocol nu ar fi lăsat să nu fie coborâri peste 

tot în zona Cerăt sau în zona La Oprea  deoarece sunt nişte drumuri 
esenţiale din punct de vedere economic. Tot dl. Şeran spune că în măsura 

în care se va reuşi acesarea de fonduri europene, procedură care din 
păcate este greoaie şi de lunga urată, se vor avea în vedere şi acele 

drumuri. Dl. Şeran mai sppune că este foarte mândru de faptul că în anul 
2013 în pădurea comunală nu a fost marcată nici o cioată, dumnealui fiind 

foarte mulţumit de domnul Petrescu care a fost pădurar în pădurea 
comunală, însă acesta a fost transferat la depozit, iar acum ar trebui să se 

depună toate diligenţele pentru a se găsi un pădurar la fel de bun pentru a 

avea în grijă pădurea comunală. 
 Dl. primar îl roagă pe dl. Şeran să îi aducă la cunăştinţă când se vor 

face propuneri pentru pădurari ca să poată şi dumnealui să vadă ce fel de 
oameni sunt propuşi. 

 Dl. Şeran spune că tocmai de aceea a ridicat această problemă 
pentru ca primăria să se implice în găsirea unei persoane cât mai 

competente. 
 Dl. Ianc doreşte să ştie dacă dl. Şeran nu ştie absolvenţi de şcoli de 

silvicultură care ar putea să ocupe această funcţie. 
 Dl. Şeran spune că aici este nevoie de persoane cu experienţă, dl. 

Petrescu fiind pădurar de 10 ani. 
 Dl. Pantea doreşte sp ştie dacă se facă replantări în pădurea 

comunală. 
 Dl. Şeran spune că cei 65.000 lei pentru asta se folosesc, iar în 

pădurea comunală Zăbran tot ceea ce s-a tăiat s-a autoregenerat, tocmai 

în asta constând lucrările silvice, respectiv în momentul în care ai scos un 
pom bătrân să reuşeşti să aduci un puiet tânăr. Dl. Şeran spune că sunt 

păduri tinere care au fost obţinute din ghindă şi din lăstari fără să se 
intervină cu plantări. 

 Dl. Lazăr doreşte să ştie în ce constă cheltuielile în cazul 
autoregenerării. 

 Dl. Şeran spune că este vorba de întreţinerea acelui teren, de răriri, 
pentru că în loc sa ai un stejar şi un gorun poţi să ai jugastru, şi de aceea 

se fac acele lucrări care să ducă la rămânerea doar a copacilor din speciile 
care sunt valoroase. Dl. Şeran spune că pentru un hectar de împădurire 

este necesară suma de 7.000 lei timp de 5 ani. Dl. Şeran spune că de 
aceea i-a plăcut de dl.Petrescu pentru că a ştiut meserie şi împreună au 

reuşit să obţină regenerare naturală pentru întreaga suprafaţă şi nu sunt 
goluri în pădurea comunală. 

 Dl. Tomi doreşte să ştie de pe ce suprafaţă se taie cei 5.200 de mc 

şi în ce măsură se estimează în viitor că va exsita posibilitatea de a se tăia 
lemne. 

 Dl. Şeran spune că aceste amenajamente care se întocmesc sunt 
pentru 10 ani, iar în cazul pădurii comunale acestea sunt întocmite până în 
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anul 2017. Dacă se doreşte să se ştie cât este ca întindere atunci este 

vorba de 1% din suprafaţa pădurii comunale pe an, ori în cazul nostru 
este vorba de suprafaţa de 15 ha. 

 Dl. primar îi mulţumeşte domnului Şeran pentru prezenţă şi îi 
doreşte succes înactivitate şi să aducă tot aşa profit mare comunei 

Zăbrani.          
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., Baba F., Tomi C., Potra D. şi 

Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 35. 
 S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului 
inscris in CF nr. 300515, top. 300515, intravilan viran in suprafata de 

1155 mp, proprietatea Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei 
juridice a acestuia. 

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

zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 
 Dl. primar spune că legat de ceea ce urmează doreşte să 

lămurească faptul căeste vorba de trecere din domeniul Statului în 
domeniu privat al comunei şi nu de vânzări şi alte aberaţii şi prostii pe 

care le-a auzit, iar în condiţiile în care se doreşte accesarea de fonduri 
europene o condiţie esenţială este ca terenul să fie în prprietatea privată a 

comunei nu a statului cum invers a auzit. 
 Avizele comisiilor au fost favorabile, cu excepţia comisiei sport- 

cultură a cărui aviz a fost nefavorabil. 
Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se respinge cu 8 voturi 

pentru (Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., 
Gurmai L., Creţ L., Nicula T.) şi 4 abţineri(Ianc G., Tomi C., Potra D. şi 

Baba F.).În acest caz era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 
voturi pentru. 

 S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului 
inscris in CF nr. 300348, top. 405-406, intravilan viran in suprafata de 

3924 mp, proprietatea Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei 
juridice a acestuia. 

 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 cărui aviz a fost nefavorabil. 

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

Gurmai L., Creţ L., Nicula T.) şi 4 abţineri(Ianc G., Tomi C., Potra D. şi 
Baba F.).În acest caz era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 

voturi pentru. 
Dl. Potra doreşte să ştie dacă cele două puncte au trecut sau nu. 

Dl. secretar spune că punctele nu au trecut deoarece este nevoie de 

o majoritate calificată. 
Dl. Potra spune că este nevoie de votul a 9 consilieri din cei 13 în 

funcţie. 
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Dl. Lazăr doreşte să ştie dacă terenurile care sunt proprietatea 

Statului Roman fac sau nu parte din patrimoniul comunei, sau vor face 
parte doar când vor trece în proprietatea privată a comunei. 

Dl. secretar spune că acestea fac parte din patrimoniu pentru că 
sunt administrate de către comună. 

Dl. primar spune că dl. Lazăr a punctat bine şi le spune consilierilor 
să meargă mai departe cu votul pentru că oricum aceste hotărâri vor 

merge mai departe şi vom vedea ce va spune instanţa pentru că aceste 
terenuri sunt proprietatea Statului şi nu a comunei. 

Dl. Baba spune că nu se dă nimic din proprietatea privată a comunei 
dar se primeşte , iar dumnealor nu vor să primească nimic din 

proprietatea Statului şi nu vede unde este problema. 
Dl. primar spune că dumnealui se întreabă. 

Dl. Baba îi spune să nu se mai întrebe pentru că şi dumnealor se 
întreabă multe şi nu primesc niciun răspuns. 

Dl. primar îi spune domnului Baba să nu facă pe isteţul şi să îi spună 

domnului primar ce poate sau nu să întrebe deoarece dl. primar nu l-a 
întrebat pe dl. Baba nimic. Dl. primar î-l intreabă pe dl. Baba cum îi spune 

dumnealui domnului primar să nu se întrebe şi cine naiba îl întreabă pe dl. 
Baba şi cine este dl. Baba  pentru ca dl. primar să îl întrebe pe dumnealui 

ceva ? 
Dl. Potra spune că dacă se iau la harţă atunci se vor ridica şi vor 

pleca fiecare acasă, pentru că dumnaelui nu a venit la şedinţă pentru 
ceartă şi consideră că fiecare este liber să voteze cum doreşte. 

Dl. primar spune că nu are o problemă cu exprimarea votului, 
fiecare putând să voteze cum doreşte. 

Dl. Potra întreabă că de unde vin atunci chestiile acelea cu 
“isteţule »  şi altele ? 

Dl. primar spune că nu vine dl. Baba să îi spună dumnealui ce să 
întrebe. 

Dl. Baba zică că nu a spus el aşa, ci a spus că şi 

dumnealor(consilierii din grupul USL) pun întrebări şi nu primesc 
răspunsuri. 

Dl. primar spune că dorea să puncteze altceva. 
Dl. preşedinte de şedinţă spune că nu este cazul să se certe pentru 

aceste puncte şi că ar trebui să continue şedinţă şi să se treacă la vot. 
Dl. Potra spune că dacă aşa se pune problema atunci dumnelui se 

abţine la toate aceste puncte şi că normal şi firesc ar fi fost să fie şi dl. 
Milosav prezent. Dl. Potra spune că ar vrea să ştie şi cine a depus cereri 

dacă se vorbeşte şi despre vânzări. 
Dl. primar doreşte să ştie ce legătură are trecerea în domeniul privat 

al comunei cu vânzarea că nu înţelege ? Dl. primar spune ca un exemplu 
că în momentul în care o persoană doreşte să îşi cumpere grădina casei, 

iar aceasta este proprietatea Statului Român, este necesară ca primă fază 
trecerea terenului în proprietatea privată a comunei şi abia după aceea 

poate persoana respectivă să depună o cerere pentru a cumpăra grădina, 

iar legat de o clădire sau de un teren(le dă consilierilor ca exemplu terenul 
din spatele Şcolii Pârneava care a fost proprietatea Statului Român, iar 

când primăria a obţinut proiectul pentru amenajarea unui parc şi a dorit să 
îl facă în locaţia respectivă nu a putut pentru că nu era în proprietatea 
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privată a comunei şi astfel a fost nevoită să il facă pe parcul dendrologic 

din Neudorf pentru că acolo avea primăria teren în proprietatea privată, 
iar ulterior după ce s-a reuşit trecerea terenului de la Şcoala Pârneva în 

proprietatea privată s-a mutat proiectul pe terenul respectiv) în condiţiile 
în care nu ai terenurile şi clădirile în proprietatea privată a comunei îi 

avertizează pe consilieri că nu se poate accesa niciun proiect deoarece 
condiţia de bază asta e şi apoi să nu vină şi să zică că de ce nu se fac 

lucrări de reabilitări la clădirea poştei din Chesinţ sau că nu se accesează 
fonduri europene pe programele care se vor derula în 2014-2020. Dl. 

primar spune că dumnealui îi este simplu şi că iese în ziar şi îi toacă 
marunt pe consilierii din grupul USL cu ele. 

Dl. Potra spune că şi dumnealor or să iasă în ziar şi o să îl toace pe 
dl. primar. Tot dl. Potra doreşte să întrebe încăodată dacă sunt cereri 

pentru aceste terenuri ? 
Dl. primar spune că nu sunt cereri şi că nu are legătura una cu alta. 

Dl. Potra spune că înţelege foarte bine, poate chiar mai bine decât 

crede dl. primar. Tot dl. Potra îl întreabă şi pe dl. secretar dacă există sau 
nu cereri pentru aceste terenuri ? 

Dl. secretar spune că pentru unele există, iar pentru altele nu, 
spunând că pentru terenul aferent Căminului cultural nu există cereri 

pentru că nu se vinde. 
Dl. Potra doreşte să ştie dacă există cerere pentru terenul din 

Pârneava ? 
Dl. secretar spune că pentru acel teren există o cerere a domnului 

Duţu care doreşete să cumpere acel teren. 
Dl. Potra spune că atunci ar trebui date cărţile pe faţă ca să ştie şi 

dumnealui şi colegii dumnealui. 
Dl. secretar spune că şi dl. Tehei are cerere. 

Dl. Potra spune că a înţeles că şi cei de la Neudorf au cereri şi că ar 
vrea să le vadă. 

Dl. primar spune că şi dacă există cereri acum nu se discută despre 

vânzare, ci efectiv despre trecerea în proprietatea privată. 
Dl. Baba spune că nu asta este problema şi că el nu zice că asta  nu 

este primul pas, ci a spus doar că dacă te pui să faci focul în sobă îl faci 
ori pentru a te încălzi, ori pentru a face mâncare , nu îl faci doar ca să te 

afli în treabă. 
Dl. primar îl întreabă pe domnul Baba dacă acesta are impresia că 

se doreşte trecerea terenului aferent căminului Chesinţ în proprietatea 
privată a comunei ca să îl vândă? 

Dl. Baba spune că asta îş doreşte să ştie atăt dumnealui cât şi 
colegii dumnealui, respectiv ce se doreşte să se facă prin această trecere.  

Tot dl. Baba mai spune că dacă nu se poate bate un cui cum se fac lucrări 
la clădirea de vis-a vis de primărie? 

 Dl. primar spune că, clădirea este în proprietatea privată. 
 Dl. Potra spune că atunci ar fi bine să nu se mai amestece clădirile 

cu terenurile pentru că acum asta se face. 

 Dl. primar le spune consilierilor că au terenul aferent locuinţelor în 
proprietatea Statului şi vor veni să îl treacă în privat ca să îl cumpere şi 

aici o să ajungă. Dl. primar le spune consilierilor din grupul USL că dacă 
vreau să boicoteze trecerile acestea în proprietatea privată pentru care în 
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viitorul foarte apropiat se va dori acesarea de fonduri, pot să o facă însă 

să o facă cu responsabilitate. 
 Dl. Baba doreşte să ştie dacă jos în vale în spate la Ciutar unde se 

dorea o trecere în proprietatea privată în vederea cumpărării de către 
respectivii a grădinilor. 

 Dl. secretar spune că din câte ştie dumnealui acel punct nu a trecut 
şi că au fost acelaşi discuţii. 

 Dl. Baba spune că a trecut. 
 Dl. secretar spune că o să se documenteze şi o să ăi spună domnului 

Baba exact. 
 Dl. Baba doreşte să ştie cum s-a vândut atunci şi se construieşte 

casă acolo. 
 Dl. secretar spune că primăria nu a vândut nimic. 

 Dl. Baba spune că nu primăria. 
 Dl. secretar spune că pe primărie nu interesează proprietatea 

privată a cetăţenilor din comună. 

 Dl. Baba spune că dumnealui ţine minte că a trecut acel punct şi 
tocmai de aceea doreşte să ştie de ce dl. Tehei nu a intrat în posesia 

grădinii până în prezent? 
 Dl. secretar spune că nu a intrat nimeni în posesia grădinilor din 

acea zonă şi îi spune încăodată domnului Baba că primăria nu dispune de 
terenurile proprietatea privată a cetăţenilor.      

 S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului 

inscris in CF nr. 302219, top. 302219, intravilan viran in suprafata de 
3097 mp, proprietatea Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei 

juridice a acestuia. 
 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 cărui aviz a fost nefavorabil. 

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

Gurmai L., Creţ L., Nicula T.) şi 4 abţineri(Ianc G., Tomi C., Potra D. şi 
Baba F.).În acest caz era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 

voturi pentru. 
 S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului 
inscris in CF nr. 300575, top. 300575, intravilan viran in suprafata de 

2290 mp, proprietatea Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei 
juridice a acestuia. 

 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 cărui aviz a fost nefavorabil. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se respinge cu 8 voturi 

pentru (Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., 
Gurmai L., Creţ L., Nicula T.) şi 4 abţineri(Ianc G., Tomi C., Potra D. şi 

Baba F.).În acest caz era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 
voturi pentru. 
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 S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului 
inscris in CF nr. 302153, top. 302153, intravilan viran in suprafata de 

1275 mp, proprietatea Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei 
juridice a acestuia. 

 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 cărui aviz a fost nefavorabil. 

 Dl. Nicula îi sfătuieşte pe colegii consilieri să voteze acest punct 
pentru că astfel îi vor ajuta pe cei care locuiesc la blocul acela din 

Neudorf. 
 Dl. Potra doreşte să ştie dacă a fost depusă o cerere pentru acel 

teren? 
 Dl. secretar spune că a fost depusă o cerere de către toţi cei care 

locuiesc în acele bloc în urmă cu două zile. 

 Dl. Potra doreşte să ştie dacă pot avea garanţia că acele terenuri 
vor fi vândute către cei care le-au solicitat, dacă dumnealui şi colegii 

dumnealui vor vota acest punct? 
 Dl. secretar spune că doar nu o să se vândă gradina casei unei alte 

persoane. 
 Dl. Potra spune că nu ştie dumnealui asta şi că trăim în ţara 

minunilor.  
 Dl. Nicula spune că acolo este de fapt ca un drum de acces pe care 

toţi îl folosesc de mulţi ani. 
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  

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

Hotărârea nr. 36. 
 Dl. primar propune ca grupul MCL să se abţină la acest punct dacă 

tot se merge pe preferinţe. 

 Dl. Baba îl roagă pe dl. preşedinte de şedinţă să îşi preie în mod 
serios funcţia şi atribuţiunile pentru că nu conduce domnul primar şedinţa 

de consiliu. 
 Dl. primar doreşte să îi înveţe şi legislaţie pe domnii consilieri din 

grupul USL şi dă citire art. 38 alin. 1 din OG nr. 35/2002 conform căruia: 
Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt 

inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe 
scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, 

pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de 
specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit 

raportul. 
  Dl. Baba spune ca s-a votat punctul iar dl. primar vine şi propune 

să se mai voteze încăodata şi asta nu e normal. 
 Dl. primar spune că din moment ce toate proiectele sunt îniţiate de 

către primar dumnealui conduce dezbatea pe proiectele respective. 

 Dl. Baba spune că nu este adevărat. 
 Dl. Potra spune că dl. primar doar îşi prezintă proiectul şi îşi spune 

punctul de vedere, iar după aceea preşedintele de şedinţă conduce mai 
departe. 
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 Dl. primar o roagă pe doamna juristă să îl urmărească în ceea ce va 

citi din legislaţie, mai exact din art. 38 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 şi să 
îşi spună punctul de vedere. 

 Dl. Potra spune că în aceste condiţii primarul le conduce pe toate. 
 Dl. primar spune că în aceste condiţii ar trebui să se respecte 

legislaţia în tocmai şi îl roagă pe dl. preşedinte de şedinţă să limiteze 
durata de luare a cuvântului pentru fiecare consilier, iar de la această 

şedinţă înainte la începutul fiecărei şedinţe să se supună la vot limitarea 
duratei de intervenţie pentru fiecare punct în parte şi  cât timp se acordă 

fiecărui grup şi îl lasă pe dl. Baba să vorbească afară dacă vrea.  
 Dl. Potra doreşte să ştie ce spune art.38 şi dacă scrie acolo de timp, 

de cronometrat? 
 Dl. primar îi sugerează domnului Potra să î-l citească. 

 Dl. Baba spune că se votează de către consiliu cum se lucrează, nu 
impune primarul. 

 Dl. primar dă citire articolului de lege unde este specificat acest 

aspect legat de limitarea duratei de luare a cuvantului, după care spune că 
o să le acorde 10 secunde, începând cu şedinţa viitoare, celor din grupul 

USL,  ca să îşi exprime punctul de vedere. 
 Dl. Potra spune că dacă grupul dumnealor o să vorbească 10 

secunde atunci grupul MCL o să vorbească 12 secunde.  
 S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare 

privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului inscris in CF 
nr. 300977, top. 462-463, intravilan viran in suprafata de 2268 mp, 

proprietatea Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei juridice a 
acestuia. 

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

 Dl. Baba doreşte să ştie de la doamna  jurist ce înseamnă sintagma 
clrificarea situaţiei juridice, dorind să ştie dacă terenurile care sunt în 

proprietatea Statului nu au cumva clarificată situaţia juridică? 

 Dl. primar spune că pot să fie terenuri unde sunt proprietari nemţi 
care nu au fost revendicate până în prezent şi în ideea asta s-au pus 

proiectele pe ordinea de zi şi probabil de aceea au fost astfel făcută 
formularea. 

 Dl. Baba spune că pe C.F. –uri la sarcini nu este trecut nimic şi că 
doar atunci când la sarcini figurează ceva  este necesară clarificarea 

situaţie juridice. 
 Dl. primar îl întreabă pe dl. Baba dacă, comuna  poate să între în 

posesia unui teren dacă proprietar este o terţă persoană, respectiv un 
cetăţean german? 

 Dl. Baba spune că se poate prin contract de vânzare-cumpărare. 
 Dl. secretar spune că dumnealui a formulat aşa şi că nu vede unde 

este problema spunând că nu acest aspect este important şi că în 
momentul în care se va dori să se facă altceva cu aceste terenuri se va 

veni tot în consiliul local pentru aprobarea. 

 Avizele comisiilor au fost favorabile, cu excepţia comisiei sport- 
cultură a cărui aviz a fost nefavorabil. 

 Dl. Tomi spune că din discuţia pe care a avut-o cu preotul din 
Chesinţ, acesta din urmă a zis că după multe eforturi a reuşit să treacă 
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terenul grădiniţei din Chesinţ în prprietatea bisericii şi doreşte să ştie dacă 

este adevărat. 
 Dl. primar spune că poate fi adevărat. 

 Dl. Tomi spune că în C.F. nu scrie acel lucru. 
 Dl. primar spune că va trebui verificat şi văzut care este situaţia 

juridică a terenului, până la urmă a cui e terenul pentru că s-au făcut nişte 
investiţii şi situaţia trebuie clarificată. 

 Dl. Tomi spune că aşa este doar că în C.F. figurează Statul Român. 
 Dl. primar spune că dumnealui nu a ştiut exact despre ce terenuri 

este vorba, referindu-se la punctele de pe ordinea de zi, însă dumnealui i-
a cerut domnului Milosav Tiberiu de la Urbanism să rezolve toate 

terenurile care sunt în proprietatea Statului şi să le trecem în proprietatea 
comunei ca să le avem rezolvate, pentru că dl. Milosav T. va ieşi la pensie 

în 2-3 ani şi nu vom mai găsi pe cineve aşa de bun care să le pună la 
punct.   

Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se respinge cu 8 voturi 

pentru (Lazăr Gh.,  Pantea F., Milosav A.,  Neculae D.,  Codrean D., 
Gurmai L., Creţ L., Nicula T.) şi 4 abţineri(Ianc G., Tomi C., Potra D. şi 

Baba F.).În acest caz era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 
voturi pentru. 

   S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului 

inscris in CF nr. 302779, top. 25-26/b-28/2, intravilan viran in suprafata 
de 1260 mp, proprietatea Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei 

juridice a acestuia. 
 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 cărui aviz a fost nefavorabil. 
 Dl. Potra doreşte să ştie dacă terenul nu este cumva pe partea 

stângă cum se iese din Pârneva, pentru că dumnealui îl vede haşurat pe 

partea stângă şi îl întreabă şi pe dl. secretar unde este. 
 Dl. secretar spune că terenul este pe partea stângăcu ieşi din 

Zăbrani către Lipova. 
 Dl. primar solicită domnului secretar să se consemneze în procesul 

verbal că punctele de pe ordinea de zi de la nr. 9 şi până la 14 ca şi 
iniţiator le retrage de pe ordinea de zi pentru că are acest drept. 

 S-a trecut la punctul 15 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru 

utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Top Agregate Production  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. 

 Avizele comisiilor au fost favorabile, cu excepţia comisiei sport- 
cultură a cărui aviz a fost nefavorabil. 

 Dl. secretar spune că dintr-o eroare a rămas într-un loc menţionat 

numele de S.C. Romanian Company for Constructions S.R.L., dar nu are 
nicio legătură cu punctul acesta de pe ordinea de zi. 
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Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu 11  voturi 

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

În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 37. 
 S-a trecut la punctul 16 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri 
înregistrate in contabilitatea 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 a cărui aviz a fost nefavorabil. 

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. şi 
Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 38. 

 S-a trecut la punctul 17 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Zabrani, in 
adunarea generala a actionarilor S.C. Compania de Apa Arad S.A. pentru a 

vota aprobarea participarii acesteia la majorarea capitalului social al S.C. 
Aqua Trans Mures S.A. Arad cu suma de 804.000 RON. 

 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. 
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. şi 

Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 39. 
 S-a trecut la punctul 18 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind stabilirea suprafetelor de pajisti permanente pentru care 
se solicita sprijin de la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura. 

 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 cărui aviz a fost nefavorabil. 
 Se solicită prezenţa domnului Boşcu Vasile de la Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei Zăbrani. 
 Soseşte dl. Boşcu V. 

 Dl. Tomi doreşte să ştie care este suprafaţa de islaz al vacilor 
pentru localitatea Chesinţ? 

 Dl. Boşcu V. Spune că pentru localitatea Chesinţ a fost declarată 
suprafaţa de 32 de ha, pentru localitatea  Neudorf suprafata de 18 ha şi 

pentru localitatea Zăbrani suprafaţa de 30 de ha. 
 Dl. primar îi mulţumeşte domnului Boşcu pentr explicaţii. 

 Dl. Potra doreşte să ştie dacă au exiistat sau nu cereri de 
concesionare, închiriere sau arendare pentru aceste terenuri, pentru că în 

şedinţa trecută au fost nişte cetăţeni care şi-au manifestat întenţia în 

acest sens. 
 Dl. secretar spune că în urmă cu o zi a avut o discuţie cu rescătorii 

de bovine care au fost de acord ca anul acesta subvenţia să fie luată de 
către primărie, fapt care poate fi confirmat şi de către dl. consilier Ianc 
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Graţian care a participat la discuţii. Dl. secretar spune că, crecătorii de 

bovine vor să se constituie într-o asociaţie, iar până la finalizare 
documentelor primăria va adminisra islazul, urmând ca după finalizarea 

docmentelor să se urmeze procedura închirierii islazului către asociaţie. 
 Dl. Baba doreşte să ştie despre islazul mic, dacă nu cumva este 

arendat. 
 Dl. secretar spune că doar o parte este arendat, iar suprafaţa 

declarată la A.P.I.A. este de doar 1,2 ha. 
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. şi 

Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 40. 
 S-a trecut la punctul 19 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de personal pe anul 
2014, pentru functionarii publici, personalul contractual cât si pentru 

aparatul permanent al Consiliului local Zăbrani . 

 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 cărui aviz a fost nefavorabil. 

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 4 abţineri(Ianc G., Tomi C., Baba F. şi 
Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 41. 

 S-a trecut la punctul 20 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  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 cărui aviz a fost nefavorabil. 

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 4 abţineri(Ianc G., Tomi C., Baba F. şi 
Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 42. 

 S-a trecut la punctul 21 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 
hotarare privind intreruperea Contractului de inchiriere nr. 3025 din 2 

septembrie 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. 

 Dl. Nicula spune că au fost discuţii în comisii şi s-a propus să nu se 
întrerupă contractul ci să se facă un act adiţional. 

 Dl. secretar spune că se  va reformula proiectul de hotărâre şi se va 
trece termenul de suspendare în loc de cel de întrerupere. 

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. şi 

Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 43. 
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 S-a trecut la punctul 22 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de 

hotarare privind participarea Comunei Zabrani la Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional 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 cărui aviz a fost nefavorabil. 

 Dl. Potra doreşte să ştie dacă maşia se va cumpăra pentru Poliţia 
Locală, deoarece aceştia nu au cu ce să se deplaseze. 

 Dl. primar spune că maşina se va cumpăra pentru Poliţia Locală. 
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. şi 

Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 44. 
 S-a trecut la punctul 23 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. 
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. şi 

Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 45. 
S-a trecut la punctul 24 al ordinii de zi : Diverse 

La diverse a fost prezentat Raportul anual privind starea economica, 
sociala si de mediu a comunei, întocmit de către domnul primar. 

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

   
   

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,       

          Milosav Adrian                                   Crişan Andrei Cătălin 

 


