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PROCES VERBAL
Din 12.03.2015
Încheiat astăzi, 12 martie 2015, la sediul Primăriei comunei Zăbrani
cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 44 din
06.03.2015 pentru data de 12.03.2015, ora 14,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în
funcţie, lipsind motivat domnul consilier local Baba Fănel. De asemenea,
la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul
comunei Zăbrani, doamna Adina Lupan , juristul consiliului local, dna.
Zaharia Anuţa, consilier resurse umane, domnul Fărău Alexandru, domnul
Oaidă David, domnul Petrean Dorel şi domnul Dura Eugen, locuitori ai
comunei Zăbrani.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise
lucrările acestei şedinţe.
Se doreşte suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv:
1. Proiect d hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli evidentiate in
bugetul local pe anul 2015; initiativa
primarului
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de colaborare
dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al
comunei Zabrani in vederea acreditarii acestuia si a asigurarii
functionarii Centrului de zi pentru copii si tineri infiintat in cadrul
fundatiei; initiativa primarului
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.).
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei
din data de 05.02.2015; iniţiativa primarului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei
din data de 13.02.2015; iniţiativa primarului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a
functiilor publice pe anul 2015; iniţiativa primarului
4. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea publica a statului
si administrarea IPJ Arad, a imobilului inscris in CF nr. 301242, top.
301242, cu destinatia de post de politie; initiativa primarului
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5. Proiect de hotarare Privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul
Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum si
aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei; initiativa
primarului
6. 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 2015; initiativa primarului
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii
comunale Zabrani ; initiativa primarului
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Reparatii si
Investitii pe anul 2015 pe domeniul public local al Comunei Zabrani,
concesionat catre S.C. Compania de Apa Arad S.A.; initiativa
primarului
9. Proiect de hotarare privind acceptul Consiliului Local al comunei
Zabrani de a primi prin transfer fara plata, din partea Consiliului
Local al comunei Sagu, mijlocul fix autoturism, marca DACIA
SOLENZA, cu nr. de înmatriculare AR 30 SAG; initiativa primarului
10.
Diverse.
S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă
dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi(Lazăr Gh., Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D.,
Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu
P.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 26.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 05.02.2015.
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 şi se aprobă cu 11 voturi pentru (Lazăr Gh., Giuchi
Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi
C., Ianc G.) şi 2 abţineri(Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 27.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 13.02.2015.
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 şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 28.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015.
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 şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea
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F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 29.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: Proiect de
hotarare privind trecerea in proprietatea publica a statului si administrarea
IPJ Arad, a imobilului inscris in CF nr. 301242, top. 301242, cu destinatia
de post de politie.
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 comisiei economice s-a propus să se
revadă HCL nr. 178/2009 referitoare la imobilul în discuţie, întrucât este
vorba despre o problemă destul de delicată şi ar trebui să ştie consilierii ce
conţine respectiva hotărâre.
Dl. secretar spune că o să meargă să verifice ce prevede respectiva
hotărâre.
Dl. Ciceu doreşte să ştie dacă este vorba doar despre administrarea
imobilului de către minister?
Dl. Lazăr spune că este vorba despre trecerea în proprietatea
publică a Statului a respectivului imobil şi nu despre administrare.
Dl. Tomi spune că în referatul domnului Milosav se face referire la
vânzarea respectivului imobil.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este posibil să fie vorba despre o
eroare de scriere deoarece nu crede că Statul cumpără de la primărie.
Dl. Tomi spune că inspectoratul de poliţie cere suprafaţa de
aproximativ 800 mp, reprezentând suprafaţa desfăşurată, motiv pentru
care doreşte să ştie dacă se solicită doar imobilul de la nr. 96 sau se
solicită şi cel de la nr. 97 unde este dispensarul uman?
Dl. secretar revine şi le comunică consilierilor faptul că HCL nr.
178/2009 face referire la aprobarea Planului Urbanistic General al comunei
şi nu se referă strict la imobilul în cauză.
Dl. Lazăr spune că în adresa din 2012 se face referire la ambele
imobile.
Dl. secretar spune că acela este un protocol de predare-preluare
prin care primăria a preluat imobilele respective de la inspectorat. Tot dl.
secretar mai spune că în adresa actuală se face referire strict la imobilul
de la nr. 96, acest lucru putând fi observat prin confruntarea adresei IPJ
Arad cu extrasul CF.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă este vorba despre o eroare de scriere
în referatul domnului Milosav prin care se exprimă intenţia de vânzare a
terenului?
Dl. secretar spune că este posibil să fi făcut respectivul referat
peste un alt referat şi a rămas acel paragraf acolo din greşeală şi că nu
este posibilă vânzarea unui imobil aflat în domeniul public, fie el al
comunei sau al statului.
Dl. Ciceu doreşte să ştie dacă nu există cumva hotărârea în baza
căreia s-a preluat imobilul de către primărie în 2012 deoarece în procesul
verbal nu este specificată?
Dl. Lazăr îi spune domnului preşedinte de şedinţă că proiectul de
hotărâre este destul de clar şi că se doreşte efectiv trecerea din
proprietatea publică a comunei în proprietatea publică a Statului a
respectivului imobil cu destinaţia de post de poliţie şi că alte comentarii nu
îşi au locul în cadrul acestei dezbateri.
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Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 30.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume: Proiect de
hotarare Privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum si aprobarea Actului
Constitutiv si a Statutului asociatiei.
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 şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Gh., Giuchi
Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi
C., Ianc G., Potra D.) şi o abţinere( Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 31. Cu menţiunea venită din partea domnului Ciceu ca
reprezentantul desemnat să prezinte un raport.
S-a trecut la punctul 6 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
aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2015.
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 şi se aprobă cu 8 voturi pentru(Lazăr Gh., Giuchi
Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea F.) şi 4
abţineri(Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 32.
S-a trecut la punctul 7 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.
Avizele comisiilor au fost nefavorabile datorită faptului că în cadrul
şedinţei de consiliu nu s-a prezentat nicio persoană din cadrul Ocolului
Silvic Lipova pentru a susţine proiectul de buget.
Dl. Ciceu doreşte ca la şedinţa viitoare când va fi prezent şi
reprezentantul Ocolului Silvic, acesta din urmă să prezinte şi o informare
referitor la unde au fost duşi cei 1800 mc de lemne în anul 2012 sau
2013.
Se supune la vot şi cu abţineri în unanimitate se respinge acest
proiect de hotărâre(Lazăr Gh., Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula
T., Creţ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.).
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume: Proiect de
hotarare privind aprobarea Planului de Reparatii si Investitii pe anul 2015
pe domeniul public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C.
Compania de Apa Arad S.A..
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
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Dl. Ciceu vine cu propunerea ca cei de CAA să repare şi drumul în
locurile unde au fost avarii la conducta de apă deoarece dumnealor le-au
spart şi i se pare normal să le şi readucă la starea iniţială.
Dl. Potra ăntreabă ce se ştie despre cişmelele stradale?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că mai funcţionează doar cea de la
biserica ortodoxă.
Dl. Potra spune că ar trebui să se ia măsuri şi în acest sens şi ori să
se repare toate ori să se desfiinţeze.
Dl. Ciceu spune că ar trebui să se ia măsuri şi în ceea ce priveşte
hidranţii exteriori deoarece majoritatea acestora sunt îngropaţi şi nu
funcţionează, şi acest lucru ar trebui să îl facă cei de la CAA în baza
contractului, deoarece când s-a predat reţeaua s-a predat cu tot cu
hidranţi şi ar trebui să se aducă la starea iniţială dacă tot se fac investiţii.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă la capitolul investiţii se preconizează
şi o extindere?
Dl. secretar spune că extindere reţelei de apă se va face prin
intermediul ADI Apă Canal a judeţului Arad.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că localitatea Chesinţ va intra la
extinderea reţelei de apă în etapa a doua a proiectului, intevalul 20142020.
Dl. Ciceu spune că ar trebui să se monteze chiar un contor la unul
dintre hidranţi dacă aceştia vor fi repuşi în funcţiune pentru ca agricultorii
să poată să ia apă de acolo şi să o poată plăti.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 33.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume: Proiect de
hotarare privind acceptul Consiliului Local al comunei Zabrani de a primi
prin transfer fara plata, din partea Consiliului Local al comunei Sagu,
mijlocul fix autoturism, marca DACIA SOLENZA, cu nr. de înmatriculare AR
30 SAG.
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. preşedinte de şedinţă spune că este vorba despre maşiana cu
care circulă Poliţia locală şi care este într-o stare destul de bună, a fost
verificată din punct de vedere tehnic şi corespunde.
Dl. Ciceu are rugămintea ca această maşină să nu fie folosită la
transportarea oamneilor la vie cum se procedează cu celelalte maşini ale
primăriei.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 34.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume: Proiect d
hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate
in bugetul local pe anul 2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că suma mare reprezintă TVA-ul pentru proiectul
pe Măsura 313 pentru care s-a tot prelungit scrisoarea de garantare, iar
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suma cea mică reprezintă ajutorul de încălzire pentru beneficiarii de ajutor
social.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 35.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume: Proiect de
hotarare privind aprobarea Conventiei de colaborare dintre furnizorul
privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani in
vederea acreditarii acestuia si a asigurarii functionarii Centrului de zi
pentru copii si tineri infiintat in cadrul fundatiei.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de
zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. jurist spune că această convenţie îi este necesară fundaţiei nou
înfiiţate pentru acreditare, deoarece centru de zi continuă să funcţioneze
în continuare în subordinea Consiliului Local,
iar ulterior obţinerii
acreditării centrul de yi va functiona in subordinea fundaţiei.
Dl. Nicula doreşte să ştie cât mai durează pănâ se va obţine
acreditarea?
Dna. jurist spune că este vorba despre aproximativ o lună,
convenţia fiind doar unul din documentele necesare pentru asta, ulterior
Consiliul Local urmând să stabilească procentul cu care va subvenţiona
activitatea centrului în limita a 50% din bugetul acestuia pentru un an.
Dl. Nicula doreşte să ştie dacă din punct de vedere juridic este totul
în regulă?
Dna. jurist spune că este totul legal.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 36.
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi : Diverse
Dl. Ciceu spune că dumnealui a tot ridicat problema cu suprafaţa
cultivată cu viţă de vie şi diferenţa până la 400 de ha, aproximativ 200 de
ha pentru care ar doris ă ştie cine le-a lucrat şi ce sumă de bani s-a
încasat pentru acestea cât şi pentru vie, motiv pentru care propune să se
facă o cercetare, să se întocmească anexa şi să se ia banii pentru arendă,
pentru că din 2010 primăria nu a încasat niciun leu pentru acele suprafeţe
şi astăzi s-a ajuns să se taie iluminatul stradal, dorind ca la următoarea
şedinţă să se facă o informare în scris pe această temă.
Dl. Ianc spune că au fost finalizate documentele pentru înfiinţarea
asociaţiei crescătorilor de bovine şi a fost depusă o cerere de către
aceasta pentru concesionarea sau închirierea de păşune pentru localitatea
Zăbrani şi ar dori, dacă şi crescătorii de bovine din cele două sate
aparţinătoare sunt de acord, să se solicite tot din partea asociaţiei păşune
şi pentru Chesinţ şi Neudorf.
Dl. Fărău, în calitate de preşedinte al asociaţiei întăreşte cele spuse
de către dl. Ianc cu precizarea că dacă şi cele două sate, respectiv Chesinţ
şi Neudorf se vor afilia atunci va fi mai uşor să se obţină subvenţia de la
APIA şi astfel să se administreze islazul cât mai benefic pentru toţi
crescătorii de bovine, putând să se monteze adăpători, să se facă
curăţenie, să se facă umbrare.
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Dl. Tomi doreşte să ştie dacă dl. Fărău cunoaşte numărul de bovine
din fiecare localitate ?
Dl. Fărău spune că a făcut o cercetare în localitatea Zăbrani şi a
rezultat un număr de aproximativ 90 de capete, iar în celelalte sate se vor
organiza întâlniri cu crescătorii pentru a se stabili şi acolo numărul de
bovine. Tot dl. Fărău spune că numărul de capete din localitatea Zăbrani
este strict pentru crescătorii de animale care au una, două sau trei capete
de bovine şi nu crescătorii cu miniferme.
Dl. Tomi spune că la Zăbrani este aproximativ rezolvată problema cu
delimitarea islazului, dar la Chesinţ este tulbure rău situaţia.
Dl. Fărău spune că nici la Zăbrani nu este clară delimitarea şi că se
tot ceartă cu crescătorii de ovine.
Dl. Ciceu întreabă de ce nu se poate da pământ crescătorilor de
animale acolo unde situaţia permite pentru a se extinde suprafaţa de
islaz, pentru că se poate semăna lucernă sau pur şi simplu se poate lăsa
terenul nearat pentru a se face iarbă ?
Dl. Ianc spune că se pot identifica şi persoane private care au
terenuri pe lângă islaz pentru a se face schimb.
Dl. secretar spune că în zona islazului de la Zăbrani terenurile sunt
în mare parte proprietatea domnului Ferch Iacob şi este destul de dificilă
colaborarea cu acesta.
Dl. preşedinte de şedinţă îl întreabă pe domnul Ianc dacă prin cele
solicitate se doreşte suplimentarea suprafeţei de islaz pentru bovine ?
Dl. Ianc spune că nu este neapărat aceasta doleanţa, ci mai de
grabă să se respecte delimitarea care s-a făcut în urmă cu câţiva ani,
respectiv acea brazdă care a fost trasă pentru a se delimita islazul vacilor
de cel al oilor.
Dl. Tomi spune că la Chesinţ sunt zeci de hectare de păşune care
sunt aproape împădurite.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că marea majoritate a păşunii de la
Chesinţ este arendată ciobanilor şi cade în sarcina acestora să îşi întreţină
partea de păşune.
Dl. Tomi spune că dumnealui nu ştie ce suprafaţă este arendată
ciobanilor şi cât le revine vacilor.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că a crezut că dl. Tomi face referire
la păşunea vacilor pentru că acolo neexistând o asociaţie sau persoane
care să îl întreţină situaţia este mai precară.
Dl. Tomi spune că la Chesinţ nu este delimitată păşunea vacilor de
cea a oilor.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este delimitată doar că nu se
respectă.
Dl. Tomi face referire la păşunea din zona Mocrea care este precar
întreţinută şi cea de pe lângă sat.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că păşunea de la Mocrea este dată
în arendă crescătorilor de ovine şi probabil aceştia nu o întreţin
corespunzător.
Dl. Potra doreşte să ştie care va fi procedura prin care islazul va
ajunge în administrarea asociaţiei ?
Dna. jurist spune că potrivit OUG 34/2013 obligaţia primăriei ar fi de
a concesiona sau închiria suprafeţele de păşuni solicitate de către
crescătorii de animale, însă acest lucru nu este posibil deoarece preţul
închirierii sau concesiune se stabileşte în urma realizării amenajamentului
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pastoral, amenajament care se realizează de către un grup de lucru
format din reprezentat ul primăriei, reprezentantul camerei agricole de la
Consiliul Judeţean şi reprezentantul Direcţiei Agricole. Tot dna. jurist
spune că în alte primării s-a luat legătura cu aceste instituţii şi nimeni nu
ştia nimic şi nu făcea nimic, abia în urmă cu câteva zile sesizându-se dl.
Alda de la Direcţia Agricolă şi probabil că primul amenajament pastoral se
va realiza la Birchiş pentru că dl. primar de acolo are multe solicitări în
acest sens. Dna. jurist mai spune că nu se va putea organiza licitaţia dacă
nu există un preţ stabilit înainte, însă ceea ce se poate face în situaţia
dată este să se adopte o hotărâre de consiliu prin care să se stabilească
suprafaţa de teren destinată acestui scop.
Dl. secretar spune că ceea ce se poate face este să se procedeze ca
şi în cazul crescătorilor de ovine şi să se încheie contracte de arendă
pentru păşunea comunală.
Dl. Potra spune că ar fi bine ca aceste demersuri să fie efectuate cât
mai curând pentru a nu se pierde posibilitatea de a se solicita subvenţia
de la APIA.
Dl. Petrean are rugămintea să se rezolve problema cu apa pentru a
se evita problemele cu ciobanii.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că se va rezolva şi acea problemă.
Dl. Fărău spune că ar trebui să se rezolve şi problema cu ciobanii
care îşi duc oile pe islazul destinat vacilor, iar acestea nu vor mai avea ce
să pască.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că va pregăti ţăruşi şi va veni un
specialist în masurători şi se va delimita islazul vacilor de cel al oilor.
Dl. Creţ întreabă dacă există posibilitatea ca un locuitor al
Zăbraniului, respectiv dl. Ben, care şi-a construit un atelier de reparaţii
auto, ar avea posibilitatea de a îşi extinde construcţia pe domeniul public
astfel încât să încapă în atelier şi maşini mai mari ?
Dl. secretar spune că va căuta în legislaţie şi îl va întreba şi pe dl.
Milosav de la urbanism şi le va da un răspuns în acest sens.
Dl. Nicula spune că nu i se pare normal ca respectiva construcţie să
ocupe jumătate din trotuar, respectiv din domeniul public.
Dl. secretar îi spune domnului Creţ să îi comunice domnului Ben să
depună o cerere în acest sens.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două
exemplare.
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