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PROCES VERBAL
Din 30.05.2014
Încheiat astăzi, 30 mai 2014, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu
ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 73 din
23.05.2014 pentru data de 30.05.2014, ora 14,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în
funcţie, lipsind motivat domnul consilier local Neculae Dan. 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.
Domnul secretar arată că cvorumul este întrunit şi declară deschise
lucrările acestei şedinţe.
Întrucât perioada de trei luni în care domnul Milosav Adrian a fost
preşedinte de şedinţă a luat sfârşit, este necesară alegerea unui nou
preşedinte care să conducă şedinţele consiliului local pentru următoarele
trei luni, motiv pentru care dl. secretar le solicită consilierilor sa faca
propuneri pentru desemnarea acestuia.
Dl. viceprimar îl propune pe dl. Nicula Tiberiu. Ne mai fiind alte
propuneri se supune la vot şi cu 6 voturi pentru si 5 abţineri, dl. Nicula
Tiberiu este noul preşedinte de şedinţă. În acest sens se adoptă
Hotărârea nr.46 .
Se doreşte suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv:
1. Proiect de hotarare privind avizul Consiliului Local al comunei
Zabrani pentru accesul Orange Romania S.A. prin S.C. Otniel
S.R.L. pe drumul de exploatare DE 1499 ; initiativa primarului
Dl. Potra doreşte să ştie ce se doreşte a se realiza şi unde.
Dl. secretar spune că se doreşte mutarea antenei Orange din
interiorul localităţii în exteriorul acesteia, pe terenul extravilan aparţinând
domnului Ianc Sorin care este situat în afara localităţii la intrarea în
Zăbrani dinspre Lipova, în zona Pârneava. Tot dl. secretar spune că
respectiva societate solicită aviuzul pentru accesul pe acel drum la fel cum
au mai solicitat şi alte societăţi.
Dl. Ciceu spune că dacă este de maximă urgenţă introducerea
acestui punct atunci acesta se poate introduce, ori dumnealui consideră că
nu este de maximă urgenţă.
1

Dl. primar spune că acest aspect se va stabili prin vot.
Dl. Ciceu îl roagă pe domnul primar sau mai bine zis pe domnul
navetist Marian Toader să nu intervină.
Dl. primar îl întreabă pe domnul Ciceu ce are asta cu ceea ce se
discută, spunându-i domnului Ciceu că este nesimţit pentru că spune
aceste vorbe.
Dl. Ciceu îi spune domnului primar că dumnealui este(n.r. domnul
primar).
Dl. primar spune că se discută într-un cadru oficial despre probleme
serioase nu despre naveta primarului.
Dl. Ciceu spune că dumnealui discută şi despre naveta primarului, şi
că ceea ce a zis a fost conform legii şi nu altceva.
Dl. preşedinte de şedinţă a spus că atâta timp cât dumnealui este
preşedinte nu va mai permite astfel de limbaj şi de comportament şi îi
roagă pe cei prezenţi să se comporte civilizat unul cu celălalt.
Dl. Ciceu spune că acest punct nu ar trebui suplimentat pe ordinea
de zi deoarece după părerea dumnelui nu este de maximă urgenţă.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că de trei ani se tot încearcă
mutarea antenei din interiorul localităţii, iar acum când în sfârşit s-a reuşit
acest lucru nu mai este de maximă urgenţă.
Dl. Baba doreşte să ştie unde se doreşte a fi montată această
antenă, deoarece în interiorul satului a fost nocivă şi s-ar putea ca şi în
noua locaţie să fie la fel de nocivă pentru cei din Pârneava.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că nu ştie cu exactitate locaţia.
Dl. Baba întreabă că are rost atunci să se discute acest punct.
Dl. Potra îi soclicită domnului preşedinte de şedinţă încă cinci
minute pentru a se lămuri situaţia, timp care îi este acordat.
Dl. Ianc spune că terenul este situat la marginea terenului unde au
se doreşte realizarea parcului fotovoltaic.
Dl. Lazăr spune că locaţia este în extravilanul localităţii.
Dl. Ianc doreşte să ştie dacă locuitorii din Pârneava au fost întrebaţi
dacă doresc să se poziţioneze antena acolo.
Dl. primar îil roagă pe domnul preşedinte să conducă şedinţa
conform legii dacă tot se doreşte acest lucru.
Dl. preşedinte spune că îi acordă domnului Potra timpul necesar
pentru a se uita pe schite.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,
Pantea F., Milosav A., Ciceu P., 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 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei
din data de 30.04.2014; iniţiativa primarului
3. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 10.000 lei in
vederea virarii acesteia catre S.C. Eco Lipova S.R.L. pentru
achizitionarea unui buldozer;initiativa primarului
4. 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
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unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,
Pantea F., Milosav A., Ciceu P.,
Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Baba F., Ianc G., Potra
D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 47.
Deoarece preşedintele de şedinţă a fost ales la începutul şedinţei
ordinea de zi se decalează şi astfel punctul 1 al ordinii de zi
devine: Proiect de hotărâre privind aprobarea
procesului verbal al
şedinţei din data de 30.04.2014.
Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru(Lazăr Gh., Pantea
F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Baba F., Ianc G.,
Milosav A.) şi 2 abţineri( Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 48.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume: Proiect de
hotarare privind aprobarea sumei de 10.000 lei in vederea virarii acesteia
catre S.C. Eco Lipova S.R.L. pentru achizitionarea unui buldozer.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Potra spune că din câte a înţeles dumnealui buldozerul vechi s-a
defectat şi este necesară achiziţionarea unui alt buldozer.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că din câte i s-a comunicat dl. Baba
este la curent cu acest subiect fiind pus în temă de către directorul Eco
Lipova S.R.L.
Dl. Baba spune că dacă acest lucru este susţinut de către dl.
preşedinte de şedinţă înseamnă că aşa o fi.
Dl. primar spune că dacă aceasta este o iniţiativă a PSD este
normal să se cunoască şi să fie de acord cu ea.
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., Ciceu P., Codrean
D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Baba F., Ianc G., Potra D.). În
acest sens se adoptă Hotărârea nr. 49.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: Proiect de
hotarare privind avizul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru accesul
Orange Romania S.A. prin S.C. Otniel S.R.L. pe drumul de exploatare DE
1499 .
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 în acest caz este nevoie de un aviz pentru
accesul pe drumul de exploatare.
Dl. secretar spune că acest aviz este solicitat tot de către Primăria
Zăbrani prin certificatul de urbanism, la fel cum este solicitat avizul de
mediu şi alte astfel de avize tot prin certificatul de urbanism.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă există înscrieri la cuvânt?
Dl. Baba doreşte să spună ceva.
Dl. preşedinte îi spune acestuia să fie scurt şi la obiect, spunând că
dumnealui poate să îl întrerupă oricând.
Dl. Baba spune că în aceste condiţii nu mai doreşte să spună nimic.
Dl. Potra spune că se bucură că are antena la doi paşi de
dumnealui, însă trebie să stea şi antena aceea undeva.

3

Dl. Lazăr spune că trebuie să se ştie că amplsarea antenei se va
face în extravilanul localităţii, pentru că în urmă cu ceva timp cetăţenii din
Pârneava au fost alertaţi că antena se va monta în Pârneava.
Dl. Baba spune că nu vede nicio diferenţă între amplasarea antenei
în faţa casei sau în spatele casei şi îl întreabă pe domnul Lazăr dacă a
văzut unde este amplsată antena, acesata fiind amplasată la capătul
prunilor.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că important este că se va muta
din interiorul localităţii, aceasta fiind o problemă veche de trei ani.
Dl. Baba doreşte să ştie de unde a apărut această problemă, dacă
s-a făcut lobby sau altceva?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că aceasta este o problemă veche
şi îi poate întreba pe toţi cei prezenţi la şedinţă.
Dl. Baba îi roagă pe dl. preşedinte să nu îi comenteze afirmaţiile
deoarece deocamdată doreşte să îşi spună doar punctul de vedere. Dl.
Baba spune că acest lucru a pornit de unde şi ar dori să ştie care este
motivul, deoarece acea antenă nu este nocivă din cauza poluării chimice,
fonice ci a poluării radioactive şi nu ţine umbră nimănui ca să deranjeze,
Tot dl. Baba doreşte să ştie dacă s-a făcut vreun studiu, cât de mult
radiază, cine este afectat şi dacă se mută în Pârneava cine scapă de
radiaţii şi cine nu scapă de radiaţii, dacă acesta este motivul.
Dl. preşedinţe de şedinţă î-l întrerupe pe dl. Baba spunând că deja
face teorie şi se abate de la subiectul discuţiei.
Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu
unanimitate de voturi(Lazăr Gh., Pantea F., Milosav A., Ciceu P., Codrean
D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Baba F., Ianc G., Potra D.). În
acest sens se adoptă Hotărârea nr. 50.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi : Diverse
La diverse dl. Baba doreşte să ştie totuşi care este motivul pentru
care se doreşte mutarea antenei ?
Dl. viceprimar spune că au fost sesizări venite din partea cetăţenilor,
în special a celor din zona unde este amplasată antena şi s-a dorit
mutarea antenei de multă vreme, dumnealui aducându-şi aminte că şi în
legislaturile trecute când dumneali a fost consilier s-a încercat mutrea
antenei, fără succes însă, deoarece contractul a fost foarte bine făcut. Dl.
viceprimar mai spune că acum contractul a expirat şi nu a mai fost
reînnoit, solicitându-le celor de la Orange să schimbe locaţia, şi astfel
dând curs solicitărilor cetăţenilor din zonă conducerea Primărie este
bucuroasă că a reuşi schimbarea locaţiei.
Dl. Ciceu spune că a citit procesul verbal de la şedinţa anterioară şi
a sesizat că la instituţiile din comună a fost utilizată cantitatea de
aproximativ 1700 mc de lemn de foc şi ar solicita verbal consiliului local să
i se spună pe fiecare instituţie cât s-a consumat deoarece dumnealui i se
pare mult, şi i se adresează pe acestă cale şi domnului Lazăr Ghe. Care
este reprezentantul consiliului local în relaţia cu Ocolul Silvic. Dl. Ciceu
spune că a făcut acesată solicitare verbal şi o va face şi în scris pentru a i
se comunica ce cantitate de lemn de foc a fost utilizată de către fiecare
instituţie publică din comună.
Dl. primar spune că la acest moment există un raport al curţii de
conturi care este în derulare şi se află pe roul instanţei, sesizarea fiind
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făcută chiar de către consilierii USL care, dl. primar nu ştie pentru ce mai
pun astfel de întrebări. Tot dl. primar îl întreabă pe dl. Ciceu dacă are
cumva amnezie de nu îşi mai aduce aminte de sesizare.
Dl. Ciceu spune că pentru lemne nu au făcut nicio sesizare.
Dl. primar spune că în momentul în care se va finaliza procesul o să
le aducă la cunoştinţă consilierilor solicitanţi care este situaţia.
Dl. Ciceu spune că dumnealui a făcut solicitarea către primărie şi că
are acest drept.
Dl. primar îi spune acestuia să facă o solicitare în scris şi o să i se
răspundă.
Tot dl. primar spune că doreşte să citească o adresă înregistrată la
Primăria comunei Zăbrani care este adresată către consiliul local prin care
consilierii din grupul USL sunt înştiinţaţi despre stadiul plângerii penale pe
care aceştia au formulat-o împotriva primarului comunei. Dl. primar le
spune consilierilor că în timp ce primăra se zbate să facă proiecte şi să
obţină fonduri,domnii consilieri din opoziţie se ocupă cu astfel de lucruri.
Dl. Ciceu îi spune domnului primar să le explice şi celorlaţi consilieri
la ce se referă plângerea pentru că ştie foarte bine.
Dl. primar spune că cineva care este laş aşa procedează, trimite
plângerea direct la parchet la Timişoara şi de acolo aceasta vine la
investigarea fraudelor care te cercetează, însă tu nu ştii din partea cui
vine, greşeala celor care au făcut plângerea a fost faptul că au revenit la
adresă, iar parchetul a comunicato consiliului local şi de aceea o are şi
dumnealui.
Dl. Baba doreşte să ştie de la dl. secretar cui îi este adresată adresa
şi dacă este făcută către consiliul local de ce îi dă citire dl. primar, şi dacă
dl. primar face cumva parte din consiliul local.
Dl. secretar spune că această adresă urma să ajungă în dosarul de
la şedinţa următoare, la diverse.
Dl. Baba doreşte să ştie ce caută la dl. primar dacă urma să ajungă
la consiliul local ?
Dl. primar îi spune domnului Baba că dacă dumnealui nu are
cunoştinţă despre cum funcţionează circuitul documentelor într-o instituţie
publică poate să vină la dl. primar să îi predea lecţii în particular, să vadă
cum se înregistrează o adresă, cine o repartizează mai departe pe
compartimente şi aşa mai departe.
Dl. Potra doreşte să menţioneze, apropo de amnezie, faptul că dl.
primar a uitat dumnealui cum îi târâie în procese pe dl. Potra şi pe alţi
colegi. Dl. Potra spune că poate să vină şi dumnealui tot aşa în şedinţa
următoare cu sentinţe de la Curtea de Appel Timişoara şi cu etc., spunân
că problema nu a pornit de la consilierii din grupul USl ci de la dl. primar
care este un procesoman. Tot dl. Potra îl roagă pe dl. primar să le spună
colegilor consilieri cum a pierdut primăria procesul cu dumnealui şi cât a
costat acel proces şi pe celălalt.
Dl. primar spune că nu este pierdut şi că nu se referă la cel cu
podeţul.
Dl. Potra spune că este pierdut şi că este pierdut pe banii primărie.
Dl. Baba spune că este pe banii oamenilor.
Dl. primar spune că sunt banii alegătorilor domnului Baba.
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Dl. Potra î-l roagă pe domnul primar să le spună colegilor consilieri
cum se plătesc sute de milioane unei firme de avocatură pentru a-i târâ pe
dumnealor în procese.
Dl. primar spune că e normal.
Dl. Potra spune că sigur că e normal cu santaj şi ameninţări.
Dl. Ciceu doreşte să ştie dacă se pierd procesele cine plăteşte ?
Dl. primar îi roagă pe consilieri să î-l asculte.
Dl. Potra spune că nu î-l ascultă, spunându-i dl. primar să tacă din
gură.
Dl. primar îi spune dl. Potra să tacă dumnealui din gură.
Din acel moment şedinţa scapă de sub control, spiritele se încing, se
adresează cuvinte jignitoare din toate direcţiile, motiv pentru care dl.
preşedinte de şedinţă declară închisă şedinţa.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două
exemplare.
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