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PROCES VERBAL 

Din  05.02.2015 
 

  Încheiat astăzi, 05 februarie 2015, la sediul Primăriei comunei 

Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al 

comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.26 din 

03.02.2015 pentru data de 05.02.2015, ora 09,00.  

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 Crişan Andrei, secretarul comunei şi doamna 

Engler Gabriela, expert achiziţii publice. 

 

   Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară 

deschise lucrările acestei şedinţe. 

 Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:  
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 
 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă 
da citire ordinii de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 

voturi  (Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula 
T.,  Creţ L., Baba F., Potra D., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest 

sens se adoptă Hotărârea nr. 18. 
S-a trecut la punctul 1 al ordinei 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 acestui punct de pe ordinea de zi 

după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

Se dă cuvântul doamnei Engler Gabriela. 
Dna. Engler spune că în luna martie a anului 2014 s-a adoptat o 

hotărâre de consiliu care a avut acelaşi obiect, unde valoarea investiţiei 
era de 6.545.627 lei, cu o cofinanţare a comunei de 252.642 lei. Dna. 

Engler mai spune că este necesară aprobarea indicatorilor deoarece s-a 
modificat OUG nr. 28/2013, iar acum se acceptă la plată şi construirea de 

trotuare şi rigole, iar în urma acestor modificări Consiliul judeţean a 
solicitat trimiterea altor devize actualizate. Dna. Engler spune că valorea 
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actualizată în cadrul devizului este de 6.798.823 lei din care Guvernul prin 

programul PNDL finanţează 6.548.661lei, iar bugetului local îi revine suma 
de 250.162 lei. 

Dl. Nicula doreşte să ştie dacă se va şi pune în practică acest 
proiect? 

Dna. Engler spune că aceste modificări sunt la nivel de ţară şi că s-a 
solicitat trimiterea până la data de 15.01.2015 a două anexe, respectiv 

Anexa 2 şi Anexa 3 către minister referitor la modernizarea străzilor, iar 
acum se solicită hotărârile de consiliu local şi devizele reactualizate, 

acestea din urmă necesitând a fi comunicate în cursul zilei, până la ora 
14:00.   

Dl. Lazăr spune că aşa este la noi la români, respectiv atunci când 
nu au ce să facă se adună să discute discuţii. Dl. Lazăr spune că se 

specifica şi faptul că se doreşte construirea de trotuare, ori trotuarele 
există, cel puţin în localitatea Zăbrani şi chiar şi în satele aparţinătoare în 

mare parte, motiv pentru care nu mai este necesară refacerea acestora. 

Dna. Engler spune că rigole nu sunt. 
Dl. Lazăr spune că rigolele nu sunt trotuare. Tot dl. Lazăr doreşte să 

ştie dacă există resurse financiare pentru partea de cofinanţare sau doar 
se discută aşa ca să se afle în treabă, ţinând cont că este o cofinaţare 

destul de substanţială? 
Dna. Engler spune că avându-se în vedere valoarea proiectul şi 

partea din acea valoare pe care o acoperă Statul, cofinanţare comunei 
este foarte mică. 

Dl. Lazăr doreşte să ştie totuşi de unde se va găsi acea sumă, dat 
fiind că în anul 2015 comuna va avea un buget de subzistenţă ? 

Dna. Engler spune că de când colaborează dumneaei cu primăria, au 
fost accesate proiecte cu parte de cofinaţare mult mai mare decât aceasta. 

Dl. Lazăr spune că aşa a fost însă atunci era un alt buget. 
Dl. secretar spune că aceste sume de bani se vor găsi de undeva, 

însă acum este foarte important să se facă aceste demersuri pentru a se 

putea semna contactul de finaţare, mai ales că nu se ştie când vor trebui 
plătiţi acei bani, reprezentând cofinaţarea, acest lucru puntând să se 

întâmple chiar în 2016, ori acesta nu este un impediment, pentru că dacă 
se gândeşte aşa nu se mai face nimic. 

Dna. Engler spune că există posibilitatea ca banii de la Guvern să se 
primească peste o lună, două luni sau chiar un an. Tot dna. Engler mai 

spune că o să se primească probabil sprijin şi de la Consiiul Judeţean 
Arad. 

Dl. Lazăr doreşte să ştie de unde va da Consiliul Judeţean  Arad acei 
bani şi totuşi consiliul local pe ce bani se bazează ? 

Dna. Engler spune că pentru lucrarea de canalizare partea de 
cofinaţarea a consiliului local a fost de 15 miliarde lei vechi şi o parte din 

respectiva sumă s-a plătit. 
Dl. Lazăr spune că nu s-a finalizat lucrarea nici la canalizare şi acum 

se doreşte să se facă drumuri. 

Dna. Engler spune că proiectul canalizării este în curs de execuţie. 
Dl. Potra spune că dacă puterea nu are încredere în acest proiect, 

opoziţia are şi doreşte să voteze punctele de pe ordinea de zi. 
Dna. Engler spune că dacă tot timpul se va merge pe concepţia că 

nu avem şi că suntem săraci atunci nu vom face nimic niciodată. 
Dl. Baba doreşte să facă o completare la cele spuse de dl. Lazăr 

referitor la faptul că pe unele străzi există şi  trotuare, există chiar şi 
podeţe şi rigole, ar trebui să existe un mijloc de a se analiza situaţia din 

teren la momentul respectiv, iar unde nu este necesar să nu se distrugă 



ceea ce este bine făcut, şi astfel să se scadă din cofinaţare, că şi aşa nu se 

ştie de unde se va plăti. 
Dna. Engler spune că în urma licitaţiei cu siguranţă preţurile vor 

scădea, iar cofinanţarea va fi mai mică. 
Dl. Baba doreşte să facă precizarea că în urmă cu câţiva ani tot prin 

primărie s-au consumat tone de ciment pentru a se construi trotuare, 
podeţe şi altele, ori nu crede că ar fi normal ca acele lucrări să se distrugă, 

pentru că la noi cam aşa se întâmplă. 
Dl. Nicula spune că în urma acelei acţiuni s.au realizat trotuare pe 

diferite forme, dimensiuni şi înălţimi şi nu arată deloc bine. 
Dl. Potra spune că în Neudorf sunt trotuare chiar foarte bine făcute. 

Dl. Nicula spune că primăria a dat ciment pentru a se face trotuare 
cu lăţimea de un metru, iar cele care sunt mai late sunt făcute de către 

cetăţeni pe banii lor. Tot dl. Nicula spune că dacă proiectul este prevăzut 
cu rigle şi cu trotuare pietruite, atunci sigur că şi dumnealui ar dori să fie 

ceva nou şi frumos dacă se poate. Tot dl. Nicula spune că dl. Lazăr are 

dreptate referitor la cofinanţare din punct de vedere contabilicesc, însă 
primarul este ordonatorul principal de credite şi este treaba lui de unde 

aduce acei bani, pentru că dacă consiliul local nu aprobă aceste proiecte 
atunci primarul va spune că nu a făcut nimic pentru că nu a fost lăsat de 

către consiliul local. 
Dna. Engler spune că oricum suma reprezentând cofinanţare se va 

plăti eşalonat. 
Dl. Lazăr spune că autorităţile locale se chinuie de 2 ani să facă acea 

potecă către fântâna cu apă bună şi nu reuşeşte şi atunci vrea să asfalteze 
drumuri. 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,  
Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Creţ L., Baba F., 

Potra D., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă 
Hotărârea nr. 19 . 

S-a trecut la punctul 2 al ordinei 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 acestui punct de pe ordinea de zi 

după care spune că se vor găsi cu siguranţă fondurile necesare pentru a 
se achita partea primăriei de cofinaţare, mai ales că anul 2016 bate la 

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

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

Hotărârea nr. 20 . 
       Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două 

exemplare.  

 

  
 


