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PROCES VERBAL
Din 13.02.2015
Încheiat astăzi, 13 februarie 2015, la sediul Primăriei comunei
Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al
comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 29 din
05.02.2015 pentru data de 13.02.2015, ora 14,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în
funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crişan
Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Adina Lupan , juristul
consiliului local, dna. Ţuţa Hortensia, contabil, dna. Engler Gabriela,
expert achiziţii publice şi domnul Dura Eugen, locuitor al 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 de hotarare privind solicitarea prelungirii pana la data de
13.07.2015, a Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru
implementarea proiectului intitulat: “AMENAJARE CENTRU DE
INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA,AMENAJARE TRASEU
TEMATIC-<SPRE FANTANA CU APA BUNA> IN LOCALITATEA
ZABRANI,JUDETUL ARAD”;initiativa primarului
Dl. preşedinte de şedinţă îi dă cuvântul doamnei Engler Gabriela
pentru detalii suplimentare.
Dna. Engler spune că în decembrie 2014 s-a depus cererea de plată
pentru proiectul pe Măsura 313, iar în 13 februarie trebuie să se încheie
proiectul şi expiră scrisoarea de garantare de la fondul de garantare şi nu
a intrat TVA-ul pe proiect motiv pentru care nu se poate depune cerea
finală de plată. Dna. Engler mai spune că pentru ca fondul de garantare să
garanteze în continuare trebuie aprobată în consiliul local prelungirea
scrisorii de garantare până la data de 13.07.2015.
Dl. Potra doreşte să ştie dacă nu cumva s-a mai prelungit această
scrisoare de garantare şi în urmă cu două luni?
Dna. Engler spune că pentru Măsura 313 nu s-a mai aprobat o astfel
de prelungire decât în luna ianuarie 2014.
Dl. Nicula doreşte să ştie dacă este vorba despre proiectul cu central
de informare turistică?
Dna. Engler îi confirm acest lucru şi adaugă faptul că pentru a se
depune cererea finală trebuie să fie achitată întreaga sumă, ori în
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momentul de faţă figurăm cu rămăşiţe. Tot dna. Engler spune că ultima
tranşă a venit la 31 decembrie 2014, însă T.V.A.-ul aferent în sumă de
47.000 lei nu a fost virat încă, acesta urmând a fi virat până la finalul lunii
februarie, conform spuselor celor de APDRP Timişoara.
Dl. Nicula doreşte să îl întrebe pe dl. preşedinte de şedinţă care este
situaţia cu recepţia respective lucrări?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că la acest punct se discută despre
prelungirea scrisorii de garantare şi nu despre recepţie.
Dna. Engler spune că odată cu depunerea cererii finale de plată se
depune şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, proces
verbal care va fi ulterior verificat şi de către cei de la APDRP. Tot dna.
Engler spune că această întâmplare a fost una nefericită pentru comuna
Zăbrani şi nu numai, respectiv să se primească suma de 174.000 lei şi să
nu se primească şi T.V.A.-ul aferent, întâmplare care nu a avut loc numai
la nivelul comunei Zăbrani, ci este la nivel de ţară din cauza fondurilor
insuficiente.
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 5
abţineri(Baba 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 29.01.2015; iniţiativa primarului
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Zabrani pentru anul 2015 ;initiativa primarului
3. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare
Judeţul Arad,
la care comuna Zabrani este membru asociat;
initiativa primarului
4. 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., Milosav A., Giuchi Gh., Codrean D.,
Nicula T., Pantea F., Gurmai L., Creţ L., Potra D.,Tomi C., Ianc G., Baba F.
şi Ciceu P.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 21.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 29.01.2015.
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., Pantea F., Creţ L., Gurmai L., Baba
F., Ianc G., Tomi C.) şi 2 abţineri(Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se
adoptă Hotărârea nr. 22.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zabrani
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.
Dl. Lazăr spune că în cadrul şedinţei comisiei economice s-a propus
să se ia de la cheltuieli cu iluminatul public, din suma de 200.000 lei,
suma de câte 40.000 lei din trimestrele I şi II , din care suma de 30.000
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lei să se repartizeze trimestrial pentru repararea străzilor din interiorul
localităţilor şi suma de 10.000 lei trimestrial pentru repararea drumurilor
agricole din comună.
În cadrul şedinţelor de comisii sport-cultură şi juridică s-a stabilit sî
se discute mai pe larg în cadrul şedinţei de consiliu unde se vor solicita
lămuriri.
Dl. Nicula spune că la dumnealui a anunţat încă de la începutul
anului că evenimentul primordial pentru anul în curs ar fi jubileul localităţii
Neudorf.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este trecut acel eveniment în
cadrul calendarului manifestărilor cultural-artistice pe anul 2015.
Dl. Nicula spune că este trecut însă se uită la celelalte evenimente
şi vede că pentru Caravana iepuraşului s-a propus suma de 4.000 lei când
s-a zis că nu se vor mai aloca sume pentru acel eveniment, cu Ziua femeii
nu are nimic împotrivă, la fel cum nu are nici cu Ziua localităţii Zăbrani,
Ziua copilului este ok, Ziua localităţii Neudorf figurează însă cu suma de
10.000 lei ceea ce dumnealui consideră că nu o să fie suficient, dar se uită
la Balul Agricultorilor care este comparat ca şi sumă cu Ziua localităţii
Neudorf lucru care nu i se pare normal.
Dl. Potra spune că dacă şi colegii consilieri sunt de acord suma
respectivă propusă pentru organizarea Balului agricultorilor poate să fie
scoasă deoarece agricultorii pot să facă acel bal şi fără sprijinul Consiliului
Local, mai ales că acest bal nu l-a făcut Marian Toader de când este
dumnealui primar, ci se face de mult de către agricultori. Dl. Potra mai
spune că este clar faptul că toate evenimentele din acel calendar sunt
puse acolo pentru campanie electorală, pentru a se urca cineva pe scenă
şi pentru a se lăuda cu realizările. Tot dl. Potra revine cu propunerea de a
se scoate respectiva sumă din calendar, deoarece agricultorii nu au nevoie
de pomană, plătindu-şi dumnealor biletul.
Dl. Ciceu spune că la organizator la Balul agricultorilor sunt trecuţi
agricultorii din comuna Zăbrani şi Căminul Cultural şi nu vede ce are
Consiliul Local de acolo, astfel că ar trebui lăsaţi agricultorii să îşi
organizeze balul la fel cum şi vânătorii şi-au organizat balul lor.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că denumirea de Balul agricultorilor
poate că nu este cea mai corectă, deoarece s-a putut observa că în ultimii
ani s-a dorit a fi o sărbătoare a recoltei, iar în cadrul zilei recoltei Primăria
Zăbrani şi-a propus ca în anul 2015 să facă o expoziţie de utilaje agricole
care să fie ceva asemănător cu Expo, unde să fie prezenţi şi mari
producători precum şi expoziţie de animale de rasă, acestea bineînţeles pe
lângă agricultorii din comună pentru care s-a încercat de fiecare dată o cât
mai bună promovare, precum şi o retrospectivă în timp a evoluţiei
utilajelor agricole, de la cele trase de cai şi până la cele de ultimă
generaţie. Dl. preşedinte de şedinţă spune că îşi doreşte sincer ca
agricultorii din comună să participe în număr cât mai mare pentru că au cu
ce să se mândrească.
Dl. Potra spune că şi dumnealui îşi doreşte acelaşi lucru, dar nu pe
bani publici, mai ales că în anul precedent au fost doar doi expozanţi,
respectiv tractorul domnului primar şi tractorul domnului Berbecar de la
Neudorf.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că s-ar fi bucurată dacă ar fi
participat şi dl. Potra cu utilajele dumnealui.
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Dl. Potra spune că dumnealui va participa atunci când evenimentul
nu va fi organizat în scop politic, mai ales că agricultorii fac agricultură şi
nu politică.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că au participat şi agricultorii de la
alte partide şi nu a fost nicio problemă.
Dl. Potra spune că aici este vorba despre utilizarea de bani publici,
motiv pentru care dumnealui şi colegii consilieri din partid nu vor vota aşa
ceva, mai ales că nu sunt bani la buget şi se tot spune că nu se vor mai
primi bani şi chiar ar trebui să se mai reducă din cheltuieli şi nu să se
adauge altele.
Dl. Ianc spune că a fost la Balul agricultorilor în 2014 şi a avut
discuţii cu unii agricultori, iar aceştia i-au spus că nu au mai participat la
expoziţie deoarece au fost trataţi cu cea mai mare indiferenţă din partea
organizatorilor, nefiindu-le puse la dispoziţie hrană pentru animale, apă şi
altele aşa cum se procedează la expoziţiile din Arad şi nu numai. Dl. Inac
spune că dacă tot se alocă bani atunci să se acorde măcar minimul de
sprijin agricultorilor şi dacă nu atunci să li se spună să îşi aducă cele
necesare de acasă.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că nu crede că acela a fost motivul
neparticipării, ci lipsa de voinţă.
Dl. Ciceu doreşte să facă unele completări, spunând că dacă tot
este ziua recoltei atunci ar trebui să se prezinte recolta şi ar trebui să fie
invitaţi cât mai mulţi producători.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că exact asta s-a dorit şi că au fost
făcute invitaţii.
Dl. Ciceu spune că în podgorie nu au fost date invitaţii şi că marea
majoritate a celor care au participat la bal numai agricultori nu au fost şi
au fost acolo pe banii Consiliului Local.
Dl. preşedinte de şedinţă îl asigură pe dl. Ciceu că pentru balul de
seară nu au fost folosiţi bani din bugetul local.
Dl. Ciceu spune că atunci banii au fost aruncaţi pe ceva, mai ales că
din discuţiile cu cei prezenţi la standuri, aceştia au spus că au venit cu
carnea de acasă şi au cumpărat tot ce a fost necesar pentru pregătirea
mâncărurilor, lucru care nu i se pare normal. De aceea dl. Ciceu spune că
dacă tot este ziua recoltei atunci ar trebui făcute standuri şi invitaţi
producători agricoli că aşa este frumos.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că în fiecare an au fost invitaţi însă
din păcate nu au participat.
Dl. Baba doreşte să i se prezinte în ce va consta Ziua femeii şi pe ce
s-ar cheltui acei 5.000 lei?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că acei bani e posibil să nici nu se
cheltuiască pentru că dacă se face o retrospectivă a anilor precedenţi se
poate observa că mare parte din banii alocaţi pentru diferitele evenimente
nu s-au cheltuit.
Dl. Baba spune că dumnealui nu ştie acest lucru pentru că nu i-a
spus nimeni niciodată, însă ce se ştie este faptul că au fost cumpărate
flori şi au fost oferite de către oamneii domnului primar în numele
acestuia, dânsul încasând pupicii şi voturile. Tot dl. Baba mai doreşte să
ştie ce este sunt de fapt zilele localităţilor Zăbrani, Neudorf şi Chesinţ?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că după noua formulă acestea ar fu
rugile satelor.
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Dl. Baba spune că ar trebui să se aibă în vedere acestă nouă
formulă care este tot emanaţia ultimilor ani şi dacă tot nu sunt fonduri, ar
trebui lăsaţi creştinii ortodocşi să îşi organizeze ruga şi să
nu se mai
cheltuiască banii publici care sunt şi ai celorlalte culte religioase.
Dl. Ciceu spune că dumnealui cu dl. Potra când au fost la biserică
au făcut multe rugi şi totdeauna au rămas bani şi pentru biserică, ori
acum se taie banii de la iluminatul public şi se fac rugi.
Dl. Baba spune că se consumă bani publici, biserica nu se alege cu
nimic din asta, ci doar administraţia locală.
Dl. Nicula spune că din câte a observat dumnealui biserica nici nu
se mai implică în organizarea acestor evenimente.
Dl. Baba spune că nu a mai fost lăsată să se implice.
Dl. Nicula doreşte să ştie dacă s-au dat sau nu bani la biserci după
organizarea acestor evenimente?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că s-au dat în funcţie de costurile
cu organizarea respectivelor evenimente.
Dl. Ciceu spune că dumnealui de fiecare dată a făcut mulţi bani în
urma organizării rugii.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că nu se poate compara ceea ce se
organizează acum cu ceea ce a fost în urmă cu câţiva ani când muzica
cânta în remorcă, diferenţele fiind mari.
Dl. Ciceu spune că acum se cântă pe scenă şi care e marea
diferenţă?
Dl. Nicula spune că atunci ruga se făcea pe cont propriu de către
ceţăţeni, fără sprijinul consiliului local.
Dl. Ciceu spune că atunci nu a vândut Luci micii şi acei bani
mergeau la biserică.
Dl. Nicula doreşte să mai spună că la Neudorf nu s-a organizat
niciodată ruga, însă anul acesta este an jubiliar. Tot dl. Nicula spune că nu
au fost cheltuiţi niciodată acei 5.000 lei alocaţi, la Chesinţ în schimb da,
însă problema este că nu sunt bine trecute acele denumiri ale
evenimentelor.
Dl. Ianc îi spune domnului viceprimar şi domnului Nicula că
împreună au fost consilieri şi pe vremea mandatului domnului Siminaică,
afirmând că atunci nu au fost alocate sume de bani prin consiliul local
pentru organizarea de rugi.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că au fost alocaţi însă fără să ştie
consilierii. Tot dl. preşedinte de şedinţă propune direcţionarea sumei de
5.000 lei de la Balul agricultorilor pentru organizarea Zilelor localităţii
Neudorf. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere.
Dl. Lazăr o roagă pe dna. Ţuţa să mai explice odată ce se întâmplă
de fapt cu cei 80.000 lei care se iau de la iluminatul public.
Dna. Ţuţa spune că anul trecut s-a cheltuit pentru iluminatul public
suma de 190.000 lei, iar anul acesta a fost prevăzută suma de 200.000
lei, însă sumele din bugetul pentru anul 2015 au fost prevăzute în mare
parte numai pe semestrul I al anului pentru că doar pentru atât sunt sume
disponibile, iar pentru semestrul II există o adresă venită de la Ministrul
de finanţe prin care se spune că vo mai fi alocate sume pentru respectivul
semestru. Dna. Ţuţa spune că banii care vor rămâne la ilimunat după ce
se vor lua banii necesari pentru drumuri vor fi suficienţi pentru trimestrul I
şi I, urmând ca în momentul în care vor mai fi repartizate sume să se
repartizeze şi pe iluminat pentru trimestrele III şi IV.
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Dl. Baba spune că a înţeles că ar fi discuţii pentru a se întrerupe
iluminatul public în anumite intervale orare.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că având bugetul drastici diminuat
trebuie să se aibă în vedere diminuarea cheltuielilor, motiv pentru care s-a
discutat posibilitatea de a monta temporizatoare pentru a se stabili ora de
la care să înceapă iluminarea străzilor şi la ce oră să se oprească, şi s-a
mai pus în discuţie chiar şi oprirea iluminatului penru o anumită perioadă
de timp în cursul nopţii, aspect sesizat şi la alte localităţi. Tot dl.
preşedinte de şedinţă spune că adevărul este că s-a cam exagerat cu
iluminatul public care în ultimul timp s-a extins, crescând numărul de
lămpi şi chiar şi iluminarea parcurilor.
Dl. Ianc spun că nu este normal să se întrerupă iluminatul public pe
perioada nopţii, asta însemnând o reîntoarcere în timp pe vremea lui
Ceauşescu, spunând totodată că nici nu ar trebui să se aibă în discuţie
acest aspect.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că se pare că noi trebuie să fim cei
mai deştepţi şi că cei care au făcut acest lucru sunt proşti.
Dl. Ciceu spune că lipsa banilor este cauzată şi de neîncasarea de
bani pentru suprafaţa de 400 de ha de teren agricol pe care îl deţine
comuna, amintindu-le colegilor că la un moment dat a afirmat faptul că o
să se ajungă în imposibilitatea de a se plăti iluminatul public tocmai din
cauza neînacsării niciunei sume de bani pentru acel teren.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că aceasta a fost o discuţie şi că nu
este obligatorie.
Dl. Ciceu spune că nu este nevoie să fie catalogaţi drept filosofi
consilierii PSD pentru că ei lucrează fiecare cu bugetele lor şi ştiu ce
înseamnă un buget, nefiind proşti.
Dl. Ianc spune că nici nu ar trebui să se discute despre întreruperea
iluminatului public, mai ales că dl. primar a venit cu iniţiativa de a se
monta becuri pe fiecare stâlp spunând la acea vreme că sunt becuri
economice, iar acum vii şi îl întrerupi.
Dl. preşedinte de şedinţă îl întreabă pe dl. Ianc dacă acesta este
conştient cât era bugetul atunci şi cât este acum?
Dl. Ianc spune că este conştient şi îl întreabă pe dl. preşedinte şine
este vinovat de acest aspect?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este posibil să fie chiar
guvernanţii PSD, spunând că nu este normal ca Zăbraniul să primească un
buget de 1.500.000 lei şi Şiştarovăţ cu 300 de locuitori să primească la
fel.
Dl. Ciceu îi spune domnului preşedinte de şedinţă să îi spună asta
domnului primar şi să îl întrebe ce a făcut cu pamântul primăriei şi cu via,
şi să oprească transportul de dimineaţa la vie cu microbuzul de la
pompieri şi cu maşina primăriei şi să se oprească consumul de
combustibil.
Dl. Ianc spune că la primărie la Fîntînele s-a primit la o rectificare
de buget suma de 10 lei pentru a se cumpăra un bec, şi era PSD-ul la
putere, iar PDL-ul nu le-a dat niciun ban.
Dl. Nicula spune că adevărul este că nu sunt bani însă acest aspect
nu ar trebui luat în calcul, mai ales că la Neudorf nu este curent la
iluminat de câteva seri.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că au fost sesizaţi cei de la ENEL.
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Dl. Baba spune că înainte de a se cumpăra acele temporizatoare ar
fi mai bine să se consulte un specialist deoarece acele aparate cu
fotocelulă care sunt funcţionale în prezent au reglaj pentru sensibilitate la
lumină şi nu ar mai fi necesară cheltuirea de alţi bani. Tot dl. Baba spune
că ar trebui să se gândească conducerea primăriei la a scoate din calcul
oprirea iluminatului pe timpul nopţii pentru că s-ar putea să sporească
factorul de infracţionalitate şi în acelaşi timp o să scadă şi eficacitatea
camerelor de supraveghere care nu sunt echipare cu vedere nocturnă.
Dl. preşedinte de şedinţă propune să se reia discuţia pe buget.
Dl. Lazăr spune că în cadrul comisiei economice singurul
amendament a fost acela specificat la începutul şedinţei de consiliu,
respectiv să se ia suma de 80.000 lei de la iluminat şi să se aloce pentru
repararea de străzi şi drumuri agricole. Tot dl. Lazăr spune că s-a mai
discutat şi execuţia bugetară la 31.12.2014, gradul de colecatre fiind de
91%, motiv pentru care modul în care a fost previzionat bugetul pe anul
2015 la partea de venituri este cât se poate de realist. Dl. Lazăr spune că
referitor la planul de investiţii pe 2015, dl. Tomi a avut o nelămurire cu
suma alocată pentru Căminul cultural Chesinţ care s-a clarificat, întrucât
cei 20.000 lei prevăzuţi constituie diferenţa care mai trebuie achitată
pentru a se finaliza construcţia.
Dl. Tomi doreşte să ştie ce se întâmplă cu bucătăria Căminului
Cultural Chesinţ?
Dl. preşedinte spune că este finalizată bucătăria.
Dl. Tomi spune că se referea la partea de dotare.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că aceea este o altă problemă.
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 5
abţineri(Baba F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se
adoptă Hotărârea nr. 23.
Dl. Nicula spune că există acel lăcaş de cult care a fost primul în
localitatea Zăbrani, respectiv acea aşa zisă bisericuţă, care arată jenant,
nefiind necesară o mare investiţie.
Dl. Lazăr spune că aceea este de fapt o capelă şi că ar fi probabil
necesară suma de doar 1.000-1.500 lei pentru o reabilitare.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare
privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna
Zabrani este membru asociat.
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.,
Milosav A., Giuchi Gh., Codrean D., Nicula T., Pantea F., Gurmai L., Creţ
L., Potra D.,Tomi C., Ianc G., Baba F. şi Ciceu P.)În acest sens se adoptă
Hotărârea nr. 24.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: Proiect de
hotarare privind solicitarea prelungirii pana la data de 13.07.2015, a
Scrisorii de Garantare de la
FNGCIMM SA IFN pentru implementarea
proiectului intitulat: “AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE
TURISTICA,AMENAJARE TRASEU TEMATIC-<SPRE FANTANA CU APA
BUNA> IN LOCALITATEA ZABRANI,JUDETUL ARAD”.
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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 8 voturi pentru(Lazăr Gh., Giuchi
Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Pantea F.) şi 5
abţineri(Baba F., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Ciceu P.). În acest sens se
adoptă Hotărârea nr. 25.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi : Diverse
Dl. Tomi doreşte un răspuns de la dna. jurist referitor la plata
impozitului pe terenul agricol, cel deţinut de către primărie.
Dna. jurist spune că s-a documentat şi că cei care i-au terenul
primăriei în chirie, în concesiune, în administrare sau folosinţă, plătesc o
taxă sub formă de chirie sau redevenţă pe care o stabileşte consiliul local
şi care ţine loc de impozit pe teren.
Dl. Ciceu doreşte să ştie care este taxa pe care o plăteşte S.C. Belle
Fruct S.R.L. pentru terenul plantata cu vie ?
Dl. secretar spune că este vorba despre cei 20% din profit.
Dl. Ciceu doreşte să ştie cât au plătit până în prezent ?
Dl. secretar spune că nu au plătit nimic pentru că nu au realizat
profit şi tocmai asta este problema.
Dl. Ciceu spune că de doi ani se culeg struguri de acolo.
Dl. secretar spune că asta este situaţia atâta timp cât dumnealor nu
sunt de acord cu concesiunea.
Dl. Ciceu spune că nu trebuie să fie ei acuzaţia pentru această
situaţie şi că sunt de acord cu efectuarea unei cercetări la Primăria
Zăbrani pentru a se stabili cum au ajuns acele terenuri şi sub ce formă şi
mai ales cele peste 200 ha, şi dumnealor sunt de acord şi să se
recupereze şi suma datorată din urmă pentru că nu dumnealor i-au adus
pe cei de la Belle Fruct la Zăbrani şi nu sunt dumnealor de vină pentru
situaţia creată.
Dna. jurist spune că în ceea ce priveşte situaţia cu Belle Fruct ar
trebui să se stea la masă şi să se discute foate serios pentru că în
momentul de faţă nu sunt nici în car nici în căruţă.
Dl. Ciceu spun că ar trebui să se facă cercetări şi că sunt organe de
anchetă care ar trebui sesizate să verifice pentru că trebuie să fie cineva
vinovat pentru situaţia creată.
Dl. secretar spune că nu are ce să se mai întâmple deoarece
hotărârea iniţială este legală.
Dl. Tomi spune că hotărârea iniţială este legală însă este păguboasă
pentru Consiliul Local şi dumnealor nu pot lua în continuare astefl de
hotărâri care sunt păguboase pentru comună. Tot dl Tomi o roagă pe dna.
jurist să citească art.257 lit. g din Codul fiscal unde este specificat că este
scutit de impozit cu excepţia terenului folosit în activităţi economice.
Dna. jurist spune că în cazul acesta este clar că se desfăşoară o
activitate economică, dar cei de la Belle Fruct au deja o taxă de plătit,
motiv pentru care sunt scutiţi de plata impozitului.
Dl. Tomi spune că plătesc o taxă însă trebuie să plătească şi
impozit.
Dl. secretar spune că este vorba despre art. 257 lit. f şi nu lit. g,
deoarece la lit. g se face referire la terenurile aferente unor clădiri, ori în
cazul de faţă nu sunt clădiri pe acele terenuri.
Dna. jurist dă citire art. 257 lit. f şi spune că nu este cazul primăriei.
Dl. Tomi spune că atunci este vorba despre arendă.
8

Dna. jurist spune că nu este vorba despre arendă ci despre plata
procentului de 20% din profit.
Dl. Nicula doreşte să le comunice colegilor consilieri faptul că se
păstrează în continuare colaborarea cu dl. Verner Schon, un fost cetăţean
al comunei Zăbrani, care a promis că va furniza pentru echipa de fotbal
din Zăbrani un set de 20 de treninguri şi un set de 20 de mingi pentru
desfăşurarea în cât mai bune condiţii a activităţii clubului, deoarece în
condiţiile de buget din anul 2015 va fi foarte greu până la finalul acestuia.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă este vorba despre suma de 80.000 lei
şi doreşte să ştie şi unde sunt cheltuieli atât de mari ?
Dl. NIcuula spune că aceea este suma previzionată şi că numai către
AJF pentru arbitraje se plăteşte suma de 7.000 lei pe tur, la care se mai
adaugă şi secţiiile de copii şi juniori şi echipa de kickboxing.
Dl. Baba spune că a fost pe stadion la un moment dat şi se uda
stadionul cu apă de la reţea.
Dl. Nicula spune că terenul de sport se udă din fântâna din parcul
din Zăbrani şi să îl întrebe pe cel de la uzina de apă ce se întâmplă cu apa
de la reţea, pentru că merge şi porneşte aspersoarele din parc şi după
aceea vine şi spune că stadionul este de vină pentru consumul de apă,
însă se pot duce toţi consilierii să vadă că există o pompă în fântână şi de
acolo se udă stadionul. Tot dl. Nicula spune că pe timpul verii stadionul se
udă seara şi noaptea.
Dl. Dura Eugen doreşte să spună că a văzut în două locaţii
construite capele în localităţi cu 250 de locuitori şi menţionează că nu este
admisibil ca într-o comună aşa de mare să fie capele.
Dl. Ianc doreşte să ştie dacă este necesar să se facă antrenament
pe stadion noaptea ?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că nu o să se mai facă.
Dl. Nicula spune că sunt becuri economice care nu consumă foarte
mult în două ore cât funcţionează.
Dl. Baba spune că acele becuri consumă cât tot iluminatul public la
un loc.
Dl. Nicula spune că nu sunt reflectoare de intensitate mare, ci sunt
becuri normale.
Dl. Baba îi spune acestuia să se uite câţi watt sunt trecuţi pe acele
corpuri.
Dl. Nicula îi spune domnului Baba că dacă doreşte poate să închidă
stadionul cu totul, însă să se gândească cum poţi să ducii copii vara pe
caniculă la ora 17 să facă antrenament.
Dl. preşedinte de şedinţă îşi doreşte ca anul acesta să fie unul bun
şi să se gestioneze cu bine resursele financiare de care dispune comuna.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două
exemplare.
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