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PROCES VERBAL 

Din  14.09.2015 
 

  Încheiat astăzi, 14 septembrie 2015, la sediul Primăriei comunei 

Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinară  a Consiliului Local al 

comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.151 din 

10.09.2015 pentru data de 14.09.2015, ora 13,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în 

funcţie, lipsind motivat domnul Potra Dorel, domnul Ciceu Petru şi domnul 

Baba Fănel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader 

Marian, primarul comunei Zăbrani şi domnul Crişan Andrei, secretarul 

comunei. 

 

   Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară 

deschise lucrările acestei şedinţe. 

 Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:  
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2015; iniţiativa 
primarului 

 
S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul secretar da citire 

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

L., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea 
nr. 84. 

S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul 

local pe anul 2015.        

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

Dl. Lazăr spune că sunt trei sume specificate în cele trei adrese, 
sume care intră şi la venituri, dar şi la cheltuieli. 

Dl. preşedinte de şedinţă îi spune domnului Tomi că una dintre 
sume, respectiv 100.000 lei,  este pentru un obiectiv din Chesinţ. 

Dl. Tomi spune că nu ştie unde este acel drum comunal în Chesinţ. 
Dl. primar spune că drumul care leagă satul Chesinţ de satul 

Altringen a fost în trecut clasificat ca şi drum judeţean însă de o perioadă 

bună de timp a dispărut din evidenţele consiliului judeţean, motiv pentru 
care în urmă cu un an s-a demarat procedura de clasificarea a acestuia ca 

drum comunal. Dl. primar spune că s-a luat această decizie deoarece 
pentru drumuri comunale, consiliul judeţean te poate sprijini atât prin 

alocarea de fonduri cât şi prin accesarea de programe pentru reabilitarea 
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acestora, fondurile nefiind alocate pentru străzi din interiorul localităţilor. 

Dl. primar spune că respectivul drum comunal are indicativul de DC 24 şi 
începe de la intrarea în localitatea Chesinţ, de la Cotul Americanilor şi iese 

şi urcă până la limita cu judeţul Timiş, fostul drum al Altringenului, iar pe 
viitor se vor urmării eventuale proiecte pe fonduri europene sau naţionale 

în vederea realizării unei colaborări între judeţe pentru a se reface 
legătura dintre cele două localităţi. Tot dl. primar mai spune că o altă 

sumă, respectiv 50.000 lei a fost acordată tot de către consiliul judeţean 
pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului pe Măsura 

313, finanţat din fonduri europene şi care are ca obiectiv amenajarea 
centrului de informare turistică. Dl. primar explică faptul că, cheltuielile 

neeligibile se referă la partea de cheltuială pe care primăria le-a făcut cu 
ocazia reabilitării întregii faţade a clădirii unde se află centrul de informare 

turistică, motivul fiind acela că în respectiva clădire se mai află pe lângă 
centrul de informare şi sediul oficiului poştal şi Muzeul Adam Muller 

Guttenbrunn şi biblioteca comunală, iar cheltuielile eligibile au fost doar 

acelea pentru partea de faţadă unde este situat centrul de informare, 
diferenţa pentru restul de clădire trebuind a fi suportată din bugetul local, 

ori aici intervine suma acordată de către consiliul judeţean care ajută 
proiectul să meargă mai departe şi să se finalizeze. 

Dl. secretar spune că cea de a treia sumă, respectiv 39.000 lei sunt 
bani alocaţi pentru plata drepturilor băneşti câştigate de către cadrele 

didactice prin sentinţe judecătoreşti definitive.  
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,  

Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T.,  Creţ L., Gurmai L., Milosav 
A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 85 . 

       Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două 

exemplare.  

 

 Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani                       

        Nicula Tiberiu                                      Crişan Andrei Cătălin 
   


