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PROCES VERBAL

Din  30.04.2015

 Încheiat astãzi, 30 aprilie 2015, la sediul Primãriei comunei Zãbrani

cu ocazia desfãºurãrii ºedinþei ordinare a Consiliului Local al comunei

Zãbrani, ºedinþã convocatã prin Dispoziþia Primarului nr. 56 din

24.04.2015 pentru data de 30.04.2015, ora 13,00. 

La lucrãrile acestei ºedinþe sunt prezenþi pentru început 11 din cei

13 consilieri în funcþie, lipsind motivat domnul consilier local Ciceu Petru

ºi urmând sã soseascã domnul consilier local Milosav Adrian. De

asemenea, la ºedinþa de consiliu iau parte domnul Criºan Andrei Cãtãlin,

secretarul comunei Zãbrani, doamna Adina Lupan , juristul consiliului

local, domnul Gãinã Cristian, investitor ºi domnul Dura Eugen, locuitor al

comunei Zãbrani.

Domnul secretar aratã cã ºedinþa este statutarã ºi declarã deschise

lucrãrile acestei ºedinþe. 

Se doreºte suplimentarea ordinii de zi cu douã puncte, respectiv:

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2015 ; initiativa
primarului 

2.Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 116/15.12.2014
privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2015;
initiativa primarului 
Se supune la vot ºi se aprobã cu unanimitate de voturi(Lazãr Gh., 

Giuchi Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C.,

Ianc G., Potra D. ºi Baba F.).

Pe ordinea de zi se aflã urmãtoarele puncte: 
1.Proiect de hotãrâre privind aprobarea  procesului verbal al ºedinþei

din data de 12.03.2015; iniþiativa primarului
2.Proiect de hotãrâre privind aprobarea  procesului verbal al ºedinþei

din data de 14.04.2015; iniþiativa primarului
3.Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri de interes public

local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de
Apa Arad S.A.; iniþiativa primarului

4.Proiect de hotarare privind insusirea  solutiei  P.U.Z. « Zona de
agrement, servicii si industrie nepoluanta, localitatea Zabrani » si
R.L.U. aferent, pentru dl. Gaina Cristian Iliuta si dna. Gaina Daniela
Gabriela; initiativa primarului
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5.Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului
Local al comunei Zabrani in Adunarea generala a actionarilor din
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO LIPOVA;
initiativa primarului

6.Proiect de hotarare privind aprobarea efectuãrii unui schimb de
terenuri între Comuna Zabrani si S.C. SEL RG Mineral S.R.L.;
initiativa primarului

7.Proiect de hotarare privind însusirea raportului de evaluare,
aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini ºi a
comisiei de licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unui
teren din proprietatea privata a Comunei Zãbrani, înscris în Titlul de
Proprietate nr. 93590 – Zãbrani, în suprafaþã de 233 ha, în scopul
realizarii obiectivului ,,Dezvoltare plantatie vita de vie”; initiativa
primarului

8.Proiect de hotarare privind aprobarea administrarii suprafetei de
fond forestier apartinand Comunei Zabrani de catre Ocolul Silvic
Privat “Codrii Zarandului “; initiativa primarului

9.Diverse.
S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preºedinte de ºedinþã 

dã citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot ºi se aprobã cu
unanimitate de voturi(Lazãr Gh.,  Giuchi Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ
L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C., Ianc G., Potra D. ºi Baba F.).În acest
sens se adoptã Hotãrârea nr. 41.
         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de hotãrâre
privind aprobarea  procesului verbal al ºedinþei din data de 12.03.2015.

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

Se supune la vot ºi se aprobã cu unanimitate de voturi (Lazãr Gh., 
Giuchi Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C.,
Ianc G., Potra D. ºi Baba F.). În acest sens se adoptã Hotãrârea nr. 42.
         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de hotãrâre
privind aprobarea  procesului verbal al ºedinþei din data de 14.04.2015.

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia. 

Se supune la vot ºi se aprobã cu 10 voturi pentru(Lazãr Gh.,  Giuchi

Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C., Ianc G.

ºi Baba F.) ºi 1 abþinere(Potra D.). În acest sens se adoptã Hotãrârea

nr. 43.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de hotarare
privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri
înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A..

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Nicula doreºte sã ºtie care este motivul pentru care se solicitã

acest aspect?
Dl. secretar spune cã este vorba despre o procedurã care se repetã

an de an de când uzina de apã este în administrarea C.A.A.
Dl. Lazãr spune cã nedumerirea era la faptul cã în inventarele

prezentate de cei de la CAA se gãseºte un plus de inventar despre care nu
se ºtia iniþial ce reprezindã însã ulterior s-a clarificat situaþia întrucât acel
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plus reprezintã valoarea contoarelor noi care le-au înlocuit pe cele uzate
sau defecte în decursul anului 2014. Tot dl. Lazãr mai spune cã acea
neînþelegere se datoreazã faptului cã respectiva valoare de inventar a fost
trecutã la plus de inventar ºi nu la intrãri noi cum ar fi fost normal.

Se supune la vot ºi se aprobã cu unanimitate de voturi(Lazãr Gh., 
Giuchi Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C.,
Ianc G., Potra D. ºi Baba F.). În acest sens se adoptã Hotãrârea nr. 44.

S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de
hotarare privind insusirea  solutiei  P.U.Z. « Zona de agrement, servicii si
industrie nepoluanta, localitatea Zabrani » si R.L.U. aferent, pentru dl.
Gaina Cristian Iliuta si dna. Gaina Daniela Gabriela.

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

Dl. secretar le spune consilierilor faptul cã în urmã cu douã sau trei
ºedinþe dl. Gãinã a solicitat acordul pentru a avea acces pe drumul de
exploatare care deserveºte proprietatea dumnealui, acord care îi era
necesar tocmai pentru a putea sã finalizeze documentaþia pentru acest
P.U.Z, iar acum revine cu solicitarea de a se însuºi de cãtre consiliul local
acel P.U.Z., urmând ca dupã ce va obþine ºi avizul C.J.Arad sã revinã în
consiliul local cu propunerea de aprobare a P.U.Z. – ului, acela fiind
ultimul pas.

Dl. Baba spune cã ar fi fost bine sã vadã ºi consilierii ce doreºte dl.
Gãinã sã facã în cadrul P.U.Z.- ului pentru cã dumnealor nu au vãzut
niciun proiect ºi nu ºtiu ce activitãþi se doresc a se efectua acolo ºi se va
întâmpla ca ºi cu cei cu parcul fotovoltaic pe care i-au lãsat sã parcurgã
toate etapele pânã aproape de final, iar apoi s-au trezit cã nu e în regulã
ºi persoana respectivã s-a zbãtut degeaba.

Dl. Tomi doreºte sã ºtie de ce nu este prezent dl. Gãinã sã îºi
susþinã proiectul?

Dl.secretar spune cã dl. Gãinã a fost contactat telefonic ºi a
confirmat prezenþa în cadrul ºedinþei de consiliu.

Dl. viceprimar ºi dl. Lazãr spun cã acest proiect a fost prezentat de
nenumãrate ori în cadrul ºedinþelor de consiliu local.

Dl. Lazãr mai spune cã dl. primar a  avut o discuþie cu dl. Gãinã ,
iar acesta din urmã la rugat pe dl. primar sã identifice cinci persoane
pentru început, din comuna Zãbrani,  care sã fie angajaþi de cãtre dl.
Gãinã în cadrul proiectului.

Dl. Baba spune cã nu este un mare câºtig pentru comunã faptul cã
vor fi angajae 5 persoane care sã cureþe locul de bãlãrii, mai ales cã
înainte acea muncã se executa cu puºcãriaºii.

Se supune la vot ºi se aprobã cu unanimitate de voturi(Lazãr Gh., 
Giuchi Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C.,
Ianc G., Potra D. ºi Baba F.). În acest sens se adoptã Hotãrârea nr. 45.

S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de
hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei
Zabrani in Adunarea generala a actionarilor din cadrul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ECO LIPOVA.

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

Avizele comisiilor au fost favorabile.
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Se supune la vot ºi se aprobã cu unanimitate de voturi(Lazãr Gh., 
Giuchi Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea F., Tomi C.,
Ianc G., Potra D. ºi Baba F.). În acest sens se adoptã Hotãrârea nr. 46.

S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de
hotarare privind aprobarea efectuãrii unui schimb de terenuri între
Comuna Zabrani si S.C. SEL RG Mineral S.R.L..

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

Dl. secretar spune cã raportul de evaluare a fost actualizat de cãtre
evaluator, iar valoarea terenurilor supuse schimbului este aproximativ
aceeaºi cu cea din raportul din 2013, diferenþa de valoare pe care cei de la
Selrg Mineral SRL trebuie sã o achite primãriei fiind de 11.400 euro. Tot
dl. secretar mai spune cã a mai apãrut o modificare faþã de 2013,
respectiv faptul cã atunci obiectul schimbului era compus din 7 CF-uri, iar
în prezent acele CF-uri au fost unificate ºi parcelate în douã CF-uri.

Dl. Nicula spune cã pe o parte din terenul pe care primãria îl deþine
trebuie sã se plãteascã impozit la Pãuliº.

Dl. Baba doreºte sã ºtie dacã cei de Selrg plãtesc impozit pentru
terenul pe care îl deþin pe raza comunei Zãbrani.

Dl. secretar spune cã plãtesc cu siguranþã impozit.
Dl. Baba spune cã dacã se va efectua schimbul atunci aceºtia vor

plãti impozit la Pãuliº.
Dl. secretar spune cã este vorba despre o suprafaþã de 7 ha care

este pe administrativul Pãuliº.
Dl. Nicula spune cã în ºedinþa de comisie se vorbea ºi despre

existenþa unor suprapuneri în ceea ce priveºte cele 7 ha.
Dl. secretar spune cã este posibil ca acolo sã fie scrise titluri de

proprietate de cãtre Pãuliº, chiar dacã terenul este proprietatea comunei
Zãbrani.

Dl. Baba spune cã în aceastã situaþie am putea fi consideraþi
schimbatori de rea credinþã.

Dl. Tomi doreºte sã ºtie cine a folosit acele 7 ha dupã 1990, pentru
cã s-ar putea sã se ajungã la instanþã.

Dl. secretar spune cã acel teren a fost  cãºtigat de cãtre comuna
Pãuliº prin sentinþã judecãtoreascã, sentinþa fiind pronunþatã de curând,
însã anterior terenul a fost folosit de cãtre comuna Zãbrani.

Dl. Nicula le spune colegilor faptul cã primãria are CF pe acele
terenuri doar cã pãmântul nu este al primãriei.

Dl. secretar spune cã primãria are CF pentru acele suprafeþe ºi
terenul este al primãriei însã se aflã pe administrativul Pãuliº.

Dl. Baba spune cã cei de la Sel rg se ocupã cu exploatarea de
agregate de balastierã ºi existã posibilitatea ca la mijloc sã fie oarecare
interese mai ales cã pe acele terenuri s-au efectuat explorãri ºi sondãri
pentru a se cunoaºte potenþialul subteran al zonei.

Dl. Nicula spune cã este normal ca cei de la Selrg sã îºi doreascã
acel teren pentru excavare de agregare de balastierã cã doar nu o sã
cultive porumb.

Dl. Baba spune cã atunci ar fi mai bine sã pãstreze primãria acel
teren cu tot cu zãcãmânt ºi poate la un moment dat va veni un primarcare
va face o balastierã.

Dl. Potra doreºte sã ºtie care este valoarea la care au fost evaluate
terenurile?
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Dl. secretar spune cã terenul primãriei este în suprafaþã de 26 ha ºi
este evaluat la valoarea de 148.300 euro, iar terenul celor de la Selrg
Mineral este în suprafaþã de 24,4 ha ºi este evaluat la valoarea de
136.900 euro, diferenþa în favoarea comunei Zãbrani fiind de 11.400 euro.

Dl. Potra spune cã în zona unde cei de la Selrg  exploateazã
valoarea terenului este de aproximativ 10.000 euro/ha, ori dupã  calcule
valoarea rezultatã este mai puþin de 10.000 euro/ha.

Dl. secretar spune cã raportul de evaluare este fãcut de cãtre un
expert evaluator.

Dl. viceprimar spune cã valoarea terenului este datã de ceea ce faci
cu el, ori dacã acolo nu se va exploata niciodatã balastru atunci valoarea
terenului va fi la fel ca ºi în alte zone din comunã unde este teren arabil.
Tot dl. viceprimar spune cã un crescãtor de oi, respectiv dl. Ion Oprean a
vândut în urmã cu ceva timp celor de la Radlinger o suprafaþã de teren cu
suma de aproximativ 10.000 euro/ha, însã cei de la Radlinger au închis
balastiera ºi au plecat ºi pânã la urmã terenul respectiv are la acest
moment valoare de teren arabil, motiv pentru care este foarte clar faptul
cã valoarea unui teren este datã de ceea ce se doreºte a se face cu acel
teren.

Dl. Nicula doreºte sã ºtie dacã nu existã vreo posibilitate pentru a îi
constrânge pe cei care pleacã ºi lasã lucrãrile nefinalizate ºi gropi mari.

Dl. viceprimar spune cã în general aceºtia nu spun în câþi ani
finalizeazã exploatarea, ci spun cã la finalizarea exploatãrii va rezulta un
iaz piscicol.

Dl.Nicula doreºte sã ºtie dacã aceºtia nu au cumva un termen pânã
la care trebuie sã finalizeze lucrãrile?

Dl. secretar spune cã au licenþã de exploatare pentru o perioadã de
5-10 ani cu posibilitate de prelungire.

Dl. viceprimar spune cã nu are rost sã se punã ºi sã exploateze
dacã nu au unde sã valorifice marfa, pentru cã asta ar insemna sã se punã
sã scoatã balastrul dintr-o parte ºi sã îl punã în altã parte sã facã un
morman mare care sã stea acolo ani la rând pentru cã nu are cui sã îl
vândã.

Dl. Potra doreºte sã ºtie dacã suprafaþa care aparþine primãriei este
într-adevãr teren arabil?

Dl. secretar spune cã toatã suprafaþa este teren arabil, însã cele 7
ha nu au fost lucrate de mult.

Dl. potra doreºte sã ºtie dacã celelalte 18 ha sunt lucrate ºi cine le
lucreazã?

Dl. secretar spune cã respectivele terenuri sunt lucrate de cãtre 
PFA Gherlea Voicu Stefan care are contract de arendã pentru respectiva
suprafaþã.

Se supune la vot ºi se respinge cu 7 voturi pentru(Lazãr Gh.,  Giuchi
Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea F.) ºi 4
abþineri(Tomi C., Ianc G., Potra D., Baba F. ). Pentru adoptarea acestei
hotãrâri era necesarã o majoritate calificatã, respective 9 voturi pentru.

S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de
hotarare privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de
oportunitate, a caietului de sarcini ºi a comisiei de licitatie pentru
concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a
Comunei Zãbrani, înscris în Titlul de Proprietate nr. 93590 – Zãbrani, în
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suprafaþã de 233 ha, în scopul realizarii obiectivului ,,Dezvoltare plantatie
vita de vie”.

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

Dl. Tomi spune cã în vechiul contract consiliul local trebuia sã
verifice prin reprezentant modul în care se lucra viþa de vie, însã din
discuþiile avute în cadrul ºedinþei de comisie în prezent nu se cunoaºte
cum se prezintã viþa de vie,iar vechiul contract este încã în vigoare ºi ar
trebui sã se cunoascã faptul cã, consiliul local este pãrtaº la pierderi,
respectiv 20%. Dl. Tomi mai spune cã ar trebui sã se întocmeascã un act
cu situaþia la zi ºi sã se constate cine se face vinovat de neexecutarea
lucrãrilor ºi de situaþia în care a ajuns sã arate viþa de vie, care dupã câte
a înþeles dumnealui este plinã de buruieni ºi s-ar putea chiar sã se
trezeascã consiliul cã lipseºte 15-20% din ea din cauzã cã a îngheþat iarna
trecutã.

Dl. Nicula doreºte sã ºtie pentru ce este necesar acest act?
Dl. Tomi spune cã este necesar pentru a se absolvi comuna de la

plata celor 20% din pierderile societãþii.
Dl. Nicula spune cã dacã societatea care a solicitat insolvenþa celor

de la Belle Fruct S.R.L. îºi cere astfel drepturile, atunci ar fi normal ca ºi
consiliul local sã facã ceva pentru a beneficia de ceva de pe urma acestui
contract.

Dl. Tomi spune cã la masa credalã nu se poate înscrie consiliul local
atâta timp cât existã acel contract.

Dl. Potra spune cã data trecutã când a fost introdus acest punct  pe
ordinea de zi dumnealui a cerut ca perioada de concesiune sã fie mai micã
de 49 de ani, fapt care nu a fost modificat, a mai cerut sã fie exclusã
posibilitatea concesionarului de a cumpãra terenul la o datã ulterioarã,
fapt care nu a fost eliminat. Tot dl. Potra a mai gãsit un paragraf la
obligaþiile concedentului, care prevede ca la solicitarea concesionarului,
concedentul sã vândã terenul concesionat, acesta spunând cã pentru aºa
ceva nu va ridica mâna niciodatã.

Dl. secretar spune cã acestea sunt aspecte care se pot exclude din
contract la solicitarea consilierilor.

Dl. Potra spune cã aceste aspecte au mai fost solicitate ºi au rãmas
neschimbate.

Dl. secretar spune cã atunci când au fost discutate ºi ºi toþi
consilierii au fost de acord cu excluderea lor, proiectul de hotãrâre nu a
fost votat ºi implicit modificãrile nu au avut loc.

Dl. Baba spune cã în consiliu existã obiceiul de a se adopta hotãri
cu specificaþia cã se vor face modificãri ori acestea nu se fac.

Dl. Potra spune cã dacã se vor exclude acele paragrafe atunci se
mai gândeºte dacã este de acord, altfel nu. Dl. Potra spune cã a înþeles cã
a avut loc o ºedinþã cu crescãtorii de animale cãrora li s-a spus sã îºi
cumpere teren, iar la o persoanã de la Beliu care nici nu se ºtie cine este i
se dau 233 de ha cu posibilitatea chiar sã le cumpere. Dl. Potra spune cã
tot la fel de bine se poate vinde teren ºi la crescãtorii de animale din
comunã, câte 5-10 ha la fiecare, tot prin licitaþie publicã ºi astfel sã se
dezvolte comuna, pentru cã este inadmisibil ceea ce se întâmplã.

Dl. Nicula spune cã ar fi trebuit operate acele modificãri în draftul
de contract.
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Dl. Tomi spune cã este mai mult decât atât, respectiv cã în acest
contract esxistã stipulatã obligaþia consiliului local de a vinde terenul
concesionarului.

Dl. secretar spune cã draftul de contract este exact acelaºi din urmã
cu câteva ºedinþe ºi cã nu l-a modificat deoarece la acel moment nu s-a
votat acel proiect de hotãrâre chiar dacã a fost o orã de discuþii pe
marginea acestuia.

Dl. Tomi spune cã în celãlalt contract scria cã concedentul poate sã
vândã terenul la solicitarea concesionarului, iar în acesta scrie cã
concedentul este obligat sã vândã terenul.

Dl. secretar spune cã dumnealui nu a fãcut absolut nicio modificarã
faþã de contractul preyentat în urmã cu câteva ºedinþe.

Dl. Tomi spune cã nu este vorba despre faptul cã au fost sau nu
fãcute modificãri ci este vorba despre a se elimina din acest contract ceea
ce dumnealui ºi dl.Potra au solicitat.

Dl. secretar spune cã se vor exclude acele paragrafe însã întrebarea
este dacã acest punct cu respectivele modificãri va trece de votul
consiliului sau se va pierde vremea ca la ºedinþa anterioarã ºi nu se va
vota nimic, pentru cã cei de la Belle Fruct SRL sunt în insolvenþã.

Dl. Lazãr dã citire sentinþei civile nr. 380 din 12 aprilie 2015 prin
care se solicitã de cãtre S.C. Meriºor Vest S.R.L.   deschiderea procedurii
insolvenþei faþã de debitoarea S.C. Belle Fruct S.R.L. care are faþã de
aceasta o creanþã neachitatã în cuantum de 837.620 lei, solicitarea fiind
admisã de cãtre instanþã cu fixarea termenului limitã pentru depunerea
creanþelor la 22.06.2015. Dl. Lazãr spune cã, consiliul local trebuie sã se
grãbeascã ºi sã facã ceva deoarece altfel va pierde enorm.

Dl. Baba nu înþelege ce se doreºte sã se realizeze prin acest
demers, ce se doreºte sã se salveze, primãria sã nu fie pãrtaºã la ce,
dumnealui întrebându-se dacã cel care a decis asociere nu s-a gândit cã
va fi pãrtaº la toate efectele acesteia? Tot dl. Baba se întreabã dacã
vreunul dintre colegii consilieri ar încheia un astfel de contract în nume
personal cu un terþ în felul în care a fost acest contract încheiat? Dl. Baba
spune cã nu i se pare normal ca, consiliul local ca acþionar majoritar sã
aibã 20%, iar cei de la Belle Fruct SRL care au venit cu o mapã cu un
proiect pe fonduri europene care nici nu era concretizat la acel moment
deoarece era nevoie de teren, au dus cu preºul vechiul consiliu local ºi au
devenit asociaþi cu 80%, iar consiliul local a rãmas cu 20% din profit.

Dl. Lazãr spune cã asocierea este atât la profit cât ºi la pierdere
fiind vorba de asociere în participaþiune.

Dl. Baba spune cã nu poate fi vorba de participaþiune de 20%
deoarece terenul primãriei valoreayã mai mult decât toadte fondurile
europene ale celor de la Belle Fruct S.R.L.

Dl. Lazãr spune cã acesta este termenul utilizat în contract.
Dl. Tomi spune cã având în vedere starea de degradare în care se

aflã via consiliul local este pãrtaº la pierdere ºi bun de platã.
Dl. Baba spune cã cei interesaþi au fost interesaþi doar de bani

europeni.
Dl. Tomi spune cã ar fi trebuit sã se solicite de la bun început suma

de 120 euro/ha ºi acum nu ar mai fi fost discuþii.
Dl. Lazãr propune sã se facã acum acel pas prin darea în concesiune 

cu suma de 100 ºi ceva de euro la ha.
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Dl. Potra spune cã nu este în regulã sã se concesioneze cu suma de
120 de euro/ha pentru perioada de 49 de ani, deoarece peste acea
perioadã valoarea terenului poate sã creascã la 500 de euro/ha ºi propune
sã se facã concesiune pentru o perioadã de 5 ani, pentru cã crescãtorilor
de animale din comunã li se dã pãºunea pe o perioadã de 4 ani ºi acestei
societãþi i se dã pe 20, 30 sau chiar 49 de ani lucru care nu este normal.
Tot dl. Potra mai spune cã îi este teamã ca nu cumva cu acest contract de
concesiune sã se sarã din lac în puþ pentru cã nu se cunosc implicaþiile
pentru viitor.

Dl. Lazãr nu vede unde este problema dat fiind faptul cã se va
percepe o redevenþã bine stabilitã prin acel contract.

Dna. juristã este de pãrere cã toþi consilierii sunt de acord cã
situaþia nu este în regulã ºi le propune acestora sã se opreascã ºi sã
studieze bine problema, deoarece având în vedere sentinþa prin care Belle
Fruct a intrat în insolvenþã  ºi faptul cã existã o hotãrâre de consiliu prin
care s-a solicitat rezilierea unilateralã a contractului de asociere în
participaþiune , hotãrâre care este cu referat de nelegalitate întocmit de
cãtre Instituþia Prefectului ºi se aºteaptã cererea de chemare în judecatã,
aceastã situaþie este în coadã de peºte. Tot dna. jurist spune cã dat fiind
faptul cã existã o sentinþã privind insolvenþa celor de la Belle Fruct  ºi cã,
contractul de asociere este încã în picioare, dumneaei opineazã faptul cã
nu este momentul pentru a se scoate la concesiune acel teren.

Dl. Lazãr o întreabã pe doamna jurist ce ar trebui sã facã în aceastã
situaþie consiliul local?

Dna. jurist spune cã ar trebui sã se recurgã la amânarea punctului
supus dezbaterii ºi sã se reia punctul cu rezilierea contractului ºi sã se
rezilieze în mod legal, mai ales cã acum existã ºi o sentinþã civilã cu
intrarea celor de la Belle Fruct în insolvenþã ºi sã se vadã dacã existã
vreun debit pentru ca ºi consiliul local sã se înscrie la masa credalã.

Dl. Tomi doreºte sã ºtie dacã existã posibilitatea ca ºi consiliul local
sã beneficieze de ceva de pe urma insolvenþei?

Dna. jurist spune cã, consiliul local a venit cu terenul, iar cei de la
Belle Fruct cu investiþia, iar dacã nu a existat profit atunci nu are ce sã se
recupereze ºi important este ca ºi comuna sã îºi ia terenul înapoi în
condiþii legale.

Dl. Baba spune cã existã condiþii legale pentru recuperarea
terenului în contractul iniþial.

Dl. Potra mai spune cã terenul va trebui sã fie dat în arendã
cetãþenilor comunei Zãbrani ºi nu celor din Beliu, Secusigiu sau alte
localitãþi. 

 Soseºte dl. Gãinã Cristian care doreºte sã facã unele precizãri vis-
a-vis de proiectul dumnealui chiar dacã punctul de pe ordinea de zi care îl
privea pe dumnealui a fost votat ºi aprobat de cãtre consiliu.

Dl. preºedinte de ºedinþã îl roagã pe acesta sã aºtepte pânã se
finalizeazã cu punctul aflat în dezbatere dupã care îi va da cuvântul.

Se supune la vot ºi se respinge cu unanimitate de abþineri(Lazãr
Gh.,  Giuchi Gh., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea F.,
Tomi C., Ianc G., Potra D. ºi Baba F.).

Se dã cuvântul domnului  Gãinã Cristian.
Dl. Gãinã spune cã a ajuns la faza de contractare a constructorului,

iar în ceea ce priveºte lucrãrile care se vor face acolo pentru început
acesta spune cã se va interveni doar cu echipamente ºenilare deoarece
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acolo bãlteºte apa peste tot, motiv pentru care se va curãþa doar
vegetaþia compusã din ierburi ºi plante mici, fãrã a se afecta vreun  copac
de acolo deoarece dupã ce se va înlãtura vegetaþia vor apãrea tot felul de
gropi sãpate de cãtre cei de la CFR ºi vor trebui efectuate drenaje
deoarece canalul de acolo nu poate sã preia toatã apa din zonã. Dl. Gãinã
spune cã de luni va avea acolo utilaje pentru curãþirea vegetaþiei ºi dupã
aceea va face drenaje cãtre canalele din zonã urmând ca din iunie sã se
apuce de construcþie. Dl. Gãinã mai spune cã pânã la finalul lunii
septembrie investiþia trebuie sã fie gata ºi o sã aibã 5 angajaþi din
comunã, ºi tot în cadrul proiectului se va deschide ºi o fundaþie în cadrul
cãreia va funcþiona o ºcoalã profesionalã cu parte de peisagisticã,
întreþinere ºi parte de servicii comunitare. Dl. Gãinã spune cã vor mai fi
cinci angajaþi ºi în cadrul fundaþiei ºi va dori sã încheie un contract de
parteneriat cu primãria astfel ca cei cinci angajaþi sã fie dintre cei asistaþi
social care pot sã lucreze, aceºtia urmând sã fie instruiþi ºi sã participe la
un curs de peisagisticã. Tot dl. Gãinã spune cã doreºte sã aducã ºi o
maºinã de brichetat pentru vegetaþia înlãturatã pentru a nu se mai arde
sau a se lãsa care pe unde. Dl. Gãinã vine cu rugãmintea ca primãria sã
vinã cu propuneri pentru cei cinci angajaþi pentru fundaþie, spunând cã în
toamnã va avea 10 angajaþi din comunã. Dl. Gãinã mai spune ºi cã a avut
mari dificultãþi cu realizarea PUZ-ului ºi chiar ºi în prezent se confruntã cu
problem de la cei de la Enel care nu au vrut sã îi acorde avizul deoarece
spuneau cã existã în acea zonã o linie de joasã tensiune pe care ei vor dori
sã o îngroape la un moment dat ºi dacã dumnealui va construi în acea
zonã cei de la Enel nu  îºi vor mai putea face treaba, însã dumnealui le-a
explicat faptul cã zona pe unde trece acea linie de joasã tensiune este
deasupra unei pãºuni pe care dumnealui nu poate sã facã lucrãri deoarece
nu îi permite legea ºi astfel nu îi încurcã pe aceºtia cu absolut nimic.

Dl. Ianc doreºte sã ºtie unde este acea pãºune.
Dl. Gãinã îi spune cã respectiva pãºune este la drumul judeþean. Dl.

Gãinã spune cã pe plan figureazã douã canale care nu se mai regãsesc
fizic, însã dumnealui le va reface ºi le va lega de canalul celor de la ANIF.

Dl. Baba spune cã ar trebui sã se cureþe ºi canalul care merge mai
departe dinspre zona unde va curãþa domnul Gãinã deoarece în momentul
în care la acesta din urmã va fi curãþat apa o va lua la vale ºi îi va inunda
depozitul de materiale de construcþii domnului Creþ.

Dl. Gãinã spune cã acolo se doreºte a se realiza ºi o parte de servicii
nepoluante sub formã educaþionalã, deoarece în cadrul activitãþii
economice pe care dumnealui doreºte sã o presteze vrea sã facã foarte
multã activitate educaþionalã.

Dl. Nicula spune cã sunã foarte bine ceea ce spune dl. Gãinã însã
vrea sã  ºi vadã realizatã investiþia.

Dl. Gãinã spune cã o va realiza cu siguranþã.
Dl. Baba doreºte sã ºtie cât va fi salariul unui angajat?
Dl. Gãinã spune cã pe fundaþie se va ajunge cu tot cu subvenþii ºi la

1.500 lei net, iar la celelelte salariul se va stabili în funcþie de muncile
prestate.

Dl. Gãinã le mulþumeºte consilierilor pentru atenþia acordatã.  
Soseºte dl. consilier local Milosav Adrian.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de

hotarare privind aprobarea administrarii suprafetei de fond forestier
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apartinand Comunei Zabrani de catre Ocolul Silvic Privat “Codrii
Zarandului “.

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

Dl. Lazãr doreºte sã le prezinte colegilor o comparaþie între bugetul
de venituri ºi cheltuieli întocmit de cãtre Ocolul Silvic Lipova ºi cel întocmit
de cãtre Ocolul Silvic Privat Codri Zãrandului. Dl. Lazãr spune cã la Ocolul
Silvic Lipova la total venituri este trecutã suma de 400.000 lei, iar la Codri
Zãrandului suma de 410.000 lei, la cheltuieli la Ocolul Silvic Lipova este
trecutã suma de 222.100 lei, iar la Codrii Zãrandului suma de 191.000 lei.
Dl. Lazãr spune cã la capitolul cheltuieli cei de la Codrii Zãrandului vor
factura suma de 131.000 lei, suma care rezultã din înmulþirea suprafeþei
de 1600 ha cu suma de 5,5 lei/ha/luna. Dl. Lazãr spune cã la Ocolul Silvic
Lipova profitul este de 177.900 lei, iar la Codrii Zãrandului este de
219.000 lei.

Dl. Potra doreºte sã ºtie dacã BVC-ul celor de la Codrii Zãrandului
este o simulare?

Dl. Lazãr spune cã nu este o simulare ci o informare.
Dl. Baba înþelege din cele spuse de cãtre dl. Lazãr cã BVC-ul celor

de la Ocolul Silvic Lipova este real, iar cel al Codrilor Zãrandului este fictiv.
Dl. Lazãr îl roagã pe dl. Baba sã nu îl ia la miºto pentru cã nu e

normal aºa ceva.
Dl. Baba îi spune domnului Lazãr cã nu este vorba despre aºa ceva,

doar cã dl. Potra a întrebatã dacã BVC-ul celor de la Codrii Zãrandului este
o simulare, deoarece dacã este o simulare înseamnã cã nu se bazeazã pe
ceva real.

Dl. lazãr spune cã cei de la Ocolul Privat Codrii Zãrandului aºa au
lucrat cu toate primãriile, respectiv la aceleaºi tarife, iar la noi este vorba
despre suprafaþa de 1600 ha care dã acele sume.

Dl. Tomi doreºte sã ºtie dacã existã încheiat un contract cu Ocolul
Silvic Lipova ºi dacã da atunci ar dori sã îl vadã.

Dl. Lazãr spune cã existã cu siguranþã un contract doar cã
dumnealui nu îl deþine.

Dl. Tomi spune cã ar fi fost bine sã existe acel contract pentru a se
putea face comparaþia între contractul existent ºi cel care se doreºte a se
încheia.

Dl. Lazãr spune cã nu conteazã acel contract atâta timp cât existã
propunerile financiare pe 2015.

Dl. Tomi spune cã nu este posibil sã nu existe un contract pentru cã
atunci nu se ºtie în baza a ce se plãteºte prestaþia.

Dl. secretar spune cã ar trebui sã existe un contract însã dumnealui
nu l-a vãzut pânã în prezent.

Dl. Tomi doreºte sã ºtie în baza a ce li se plãteºte suma de 8.600 lei
pemtru luna precedentã?

Dl. Lazãr spune cã exsitã o facturã emisã pentru suma respectivã.
Dl. viceprimar spune cã este clar cã cineva trebuie sã administreze

pãdurea comunalã în regim silvic ºi cã doar nu o sã o administreze o
persoanã fizicã, fiind clar faptul cã acest lucru va trebui fãcut de cãtre un
profesionist care poate fi inclusiv un ocol silvic privat.

Dl. reºedinte de ºedinþã spune cã Ocolul Silvic Lipova a emis o
facturã pentru luna februarie a anului în curs pentru suma de 8.625,69 lei,
repreyentând salariul pãdurarului în cuantum de 3.491 lei, salariul ºefului
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de district 823 lei la care se adaugã cheltuieli aferente salariului ºi valoare
de TVA.

Dl. Tomi întreabã dacã este un contract pãgubos pentru comunã?
Dl. preºedinte de ºedinþã spune cã este un contract pãgubos.
Dl. Tomi doreºte sã vadã acel contract.
Dl. Lazãr spune cã nu se deþine acel contract.
Dl. viceprimar spune cã în aceastã situaþie existã posibilitatea de a

se continua cu Ocolul Silvic Lipova sau de a trece la un ocol privat.
Dl. Baba doreºte sã ºtie pe ce a fãcut Ocolul Silvic Privat acel BVC,

dacã dumnealor nu cunosc situaþia din teren?
Dl. Viceprimar spune cã a fãcut calculele în baza suprafeþei.
Dl. Baba spune cã suprafaþa nu reprezintã totul ºi cã este vorba ºi

despre drumuri de acces, despre cheltuieli cu întreþinerea acestora, despre
ce fel de masã lemnoasã este în pãdure.

Dl. preºedinte de ºedinþã întreabã ce a fãcut Ocolul Silvic Lipova cu
sumele respective?

Dl. Baba spune cã ceea ce a fãcut Ocolul Silvic Lipova cu sumele
date în BVC este probabil justificat ºi au fost cheltuite pentru ceea ce au
fost repartizate deoarece aceºtia cunosc toate detaliile legate de
administrarea pãdurii comunale.

Dl. preºedinte de ºedinþã spune cã nu este normal ca salariul
pãdurarului sã fie aºa de mare.

Dl. Baba întreabã dacã Primãria Zãbrani i-a întrebat pe cei de la
ocol de ce este salariul pãdurarului aºa de mare?

Dl. preºedinte de ºedinþã spune cã a fost adresatã aceastã întrebare
iar rãspunsul a fost cã aºa este salariul în grilã.

Dl. Potra spune cã dacã tot se doreºte sã se obþinã profit mai mare
din exploatarea pãdurii comunale atunci ar trebui sã se scoatã la licitaþie
dreptul de exploatare al masei lemnoase.

Dl. viceprimar spune cã acum nu se discutã strict despre vânzarea
masei lemnoase ci despre administrarea pãdurii comunale.

Dl. Potra spune cã atunci sã se scoatã la licitaþie administrarea
pãdurii pentru cã poate existã ocoale private cu oferte mai bune decât cea
de la Sebiº.

Dl. Ianc spune cã ºi la ªiria administrarea pãdurii comunale se face
de cãtre un ocol privat, iar primarul de acolo spunea cã este foarte
mulþumit de prestaþiile acestora însã nu ºtie exact cum se numeºte acel
ocol.

Dl. Lazãr îi întreabã pe consilieri dacã este bine sau nu cã de la
ocolul privat se preconizeazã un profit de 219.000 lei?

Dl. Potra spune cã este posibil sã vinã un ocol care sã promitã
300.000 lei.

Dl. Lazãr spune cã din datele puse la dispoziþie de cãtre cei de la
Codrii Zãrandului, comuna Moneasa, deºi deþine o suprafaþã mai mare de
pãdure decât comuna Dezna, a avut un profit mai mic decât aceasta din
urmã deoarece foarte importantã este ºi calitatea lemnului din pãdure.

Dl. Tomi spune cã bine ar fi fost bine dacã ar fi venit repreyentantul
acestui ocol privat sã îºi susþinã solicitarea.

Dl. viceprimar spune cã au mai fost depuse douã oferte pe lângã
cea a Codrilor Zãrandului.

Dl. Potra spune cã ar fi trebuit sã se organizeze o licitaþie în acest
vaz.
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Dl. secretar spune cã se face selectare de oferte.
Dl. Baba spune cã în acest caz se vede o aranjare.
Dl. Potra doreºte sã ºtie unde sunt ofertele celelalte pentru cã nu

sunt la dosar.
Dl. secretar spune cã la dosar a fost pusã doar oferta cea mai bunã,

ºi cã selectarea de oferte nu o face consiliul local, ci persoana specializatã
în achiziþii publice, motiv pentru care nu vede rostul punerii la dosar a
unor oferte care sunt mai mari ca preþ decât cea prezentatã în dosar.

Dl. viceprimar spune cã în urma prezentãrii celor douã situaþii ºi
oferte, problema este clarã ºi se pune întrebarea dacã se doreºte
continuarea colaborãrii cu Ocolul Silvic Lipova sau se doreºte începerea
colaborãrii cu Ocolul Silvic Privat Codrii Zãrandului.

Dl. Tomi face dinou trimitere la contractul cu Ocolul Silvic Lipova ºi
la faptul cã acesta nu se aflã în posesia consiliului local pentru a fi studiat.

Dl. viceprimar spune cã acel contract existã ºi cu siguranþã este un
contract prin care cei de la Ocolul Silvic Lipova se angajeazã sã
administreze pãdurea comunalã în anumiti termeni ºi condiþii.

Dl. Tomi spune cã ar fi trebuit întrebaþi cei de la Ocolul Silvic Lipova
cãrui fapt se datoreazã suma stipulatã în factura emisã ºi în baza a ce s-a
emis acea facturã?

Dl. viceprimar spune cã atât dumnealui cât ºi domnul Nicula ºi
domnul Ianc au fost consilieri locali ºi pe vremea mandatului de primar al
domnului Siminaicã ºi la fel ºi atunci ca ºi acum relaþia cu ocolul nu a fost
una foarte fructuoasã pentru cã indiferent ce întrebãri se puneau ºi
indiferent ce probleme se iveau cei de la ocol aveau o explicaþie pentru
toate. Tot dl.viceprimar mai spune cã la vremea respectivã cei de la Ocolul
Silvic Lipova au solicitat suma de 15.000 lei pentru  cuiburi de pãsãri ºi
chiar dacã consiliul local nu a fost prea încântat sã dea suma respectivã,
acestia au spus cã administrarea pãdurii comunale se face în baza unor
normative care prevãd ºi acea activitate.

Dl. Potra spune cã existã posibilitatea ca ºi ocolul privat sã trebuie
sã facã acele cuiburi de pãsãri.

Dl. viceprimar presupune cã ºi ocoalele private se ghideazã la fel ca
ºi cele de stat tot dupã acte normative din domeniul silviculturii ºi
urmeazã aceleaºi proceduri, însã se pare cã costuri estimative sunt mai
mici decât la stat. 

Dl. Baba spune cã ar trebui sã se facã diferenþa între un privat în
adevãratul sens al cuvântului ºi un ocol silvic privat deoarece ºi în cadrul
ocolului privat este vorba tot despre un fel de CAP unde banii nu sunt ai
niciunuia dinte cei care lucreazã acolo ºi când bilanþul iese bine nu i se
poate scoate ochii cu nimic, ºi când va putae ºi acela va da tot salarii
mari.

Dl. viceprimar spune cã este de acord cu dl. Baba însã în situaþia
unui privat dacã directorul este competitiv ºi aduce un profit de un miliard
atunci poate sã primeascã ºi un salariu pe mãsurã, însã dacã nu produce
nimic atunci nu primeºte nimic, ori la stat indiferent de rezultate salariul
merge înainte.

Dl. Baba spune cã la fel de bine se poate întâmpla ºi la Ocolul Silvic
Lipova, însã din cauza mânjelilor care au existat nu s-a putut lua
atitudine.
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Dl. preºedinte de ºedinþã spune cã de la Ocolul Silvic Lipova nu s-a
încasat nici mãcar suma de 100.000 lei în timp ce de la cei de la Ocolul
Privat Codrii Zãrandului se estimeazã a se încasa suma de 219.000 lei.

Dl. Baba doreºte sã ºtie cât material lemnos s-a decontat pe
instituþii, pentru cã dacã nu s-ar fi dus aºa multe lemne la instituþii poate
cã s-ar fi încasat miliarde.

Dl. Nicula spune cã rlaþia cu cei de la Ocolul Silvic Lipova a fost tot
timpul una ambiguã ºi ei au spus ce au vrut pentru cã, consiliul local nu
are specialiºti care sã îi contrazicã.

Dl. Baba spune cã în loc sã se plãteascã o firmã de avocaturã mai
bine s-ar plãti o firmã de consultanþã specializatã pe silviculturã carã sã îi
îndrume în ceea ce au de fãcut.

Dl. Nicula nu înþelege de ce este necesar sã se mai plãteascã ºi o
firmã de consultanþã pe probleme de silviculturã pentru cã nu este nevoie
sã îi facã pe consilieri ºi pãdurari.

Dl. Baba spune cã ar fi necesarã ca sã îi înveþe ce sã facã pentru a
nu mai fi pãcãliþi de cãtre cei de la Ocolul Silvic Lipova, deoarece la fel de
uºo vor putea fi pãcãliþi ºi de cãtre cei de la ocolul privat pentru cã
consilierii tot nu ºtiu ce înseamnã administrarea pãdurii.

Se supune la vot ºi se respinge cu 7 voturi pentru(Lazãr Gh., 
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L.) ºi 5
abþineri(Pantea F., Tomi C., Ianc G., Potra D., Baba F.). Pentru adoptarea
acestei hotãrâri era necesarã o majoritate calificatã, respective 9 voturi
pentru.

Dl. Lazãr spune cã datoritã faptului cã nu s-a adoptat hotãrârea cu
privire la trecerea la un ocol privat este necesarã aprobarea în ºedinþa
viitoare a BVC-ului Ocolului Silvic Lipova întrucât aceºtia continuã sã
exploateze lemn din pãdurea comunalã.

Dl. Baba spune cã sunt doi pãdurari care sunt plãtiþi ºi a cãror
salarii însumeazã 3.500 lei.

S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de
hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate
in  bugetul local pe anul 2015.

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

 Dl. secretar spune cã rectificarea este necesarã datoritã faptului cã
s-au încasat mai mulþi bani decãt au fost previzonaþi.

Se supune la vot ºi se aprobã cu unanimitate de  voturi(Lazãr Gh., 
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. ºi Baba F.). În acest sens se adoptã
Hotãrârea nr. 47.

S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi ºi anume:  Proiect de
hotarare privind completarea HCL nr. 116/15.12.2014 privind aprobarea
taxelor si impozitelor locale pe anul 2015.

Dl. preºedinte de ºedinþã dã citire ºi acestui punct de pe ordinea de
zi dupã care invitã la discuþii pe marginea acestuia.

Dl. secretar spune cã este vorba despre stabilirea taxelor pentru
eliberarea atestatului de producãtor ºi a carnetului de comercializare,
propunerile fiind de 5 lei pentru atestat ºi, respectiv 15 lei pentru carnet.

Dl. Ianc doreºte sã ºtie dacã se poate sã fie ºi mai ieftine?
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Dl. secretar spune cã dacã se aprobã taxele propuse se amortizeazã
doar valoarea de achiziþie a acestora, motiv pentru care o coborâre a
tarifelor este exclusã. 

Se supune la vot ºi se aprobã cu unanimitate de  voturi(Lazãr Gh., 
Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Creþ L., Gurmai L., Pantea
F., Tomi C., Ianc G., Potra D. ºi Baba F.). În acest sens se adoptã
Hotãrârea nr. 48.

S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi : Diverse
Dl. viceprimar îi informeazã pe consilieri despre faptul cã în urmã cu

o zi a sosit în Zãbrani o delegaþie formatã din 8 persoane, respectiv
pompieri ºi consilieri local din comuna Rosengarden, Germania, comunã
care ne-a donat maºina de pompieri. Tot dl viceprimar mai spune cã în
ziua urmãtoare ºedinþei aceºtia împreunã  cu cele trei formaþii de pompieri
din comunã vor face douã aplicaþii, una la fosta fermã 7 unde se va simula
un incendiu la o maºinã ºi unde se va interveni cu spumã ºi una la locuinþa
domnului Petrean Zorel unde se va simula un incendiu la un atelier de
tâmplãrie ºi unde se va interveni cu mãºti ºi tuburi cu oxigen primite tot
de la aceºtia.Dl. viceprimar doreºte sã îi invite pe aceastã cale ºi pe colegii
consilieri sã participe la acele demonstraþii, iar dupã aceea la stadion se
var organiza o masã festivã unde deasemenea sunt invitaþi toþo consilierii.

Dl. secretar le solicitã consilierilor, pentru urmãtoarea ºedinþã de
consiliu, rapoartele de activitate atât pentru anul 2014 cât ºi pentru anul
2013 celor care nu l-au prezentat.

Dl. Tomi spune cã prin Chesinþ continuã sã circule maºi de tonaj
greu ºi circulã cu vitezã mare, acesta putând sã furnizeze chiar ºi numere
de înmatriculare. Tot dl. Tomi mai spune cã trecerile de pietoni din Chesinþ
sunt amplasate în locuri unde sunt inoportune ºi nu unde chiar ar fi
necesare, iar în parcul bisericii sunt doi pomi uscaþi care prezintã pericol.
Dl. Tomi doreºte sã ºtie dacã momumentul eroilor din Chesinþ, cel nou,
mai are garanþie deoarece nu se mai vãd numele eroilor pe el. Dl. Tomi
repetã ºi cerere pentru reabilitarea cãrãrii din Bosnia, mai ales cã drumul
iepuraºului a fost fãcut într-o zi , iar drumul copiiilor din Bosnia suferã. Dl.
Tomi mai readuce în discuþie ºi repararea podului de la Dulani ºi faptul cã,
consola electricã de la clãdirea fostei primãrii din Chesinþ stã sã cadã, iar
de aceasta ºi pânã la urmãtoarea locuinþã este singura porþiune de trotuar
neasfaltatã.

Dl. viceprimar doreºte sã îi rãspundã domnului Tomi la toate
solictãrile ºi începe prin a spune cã a solicitat ajutorul Poliþiei Rutiere, RAR,
ARR, Drumurilor Judeþene în încercarea de a stopa accesul traficului greu
prin localitãþile comunei unde acesta nu este permis ºi probabil cã au fost
ºi vãzute toate aceste instituþii prin zona comunei Zãbrani tocmai din
aceste motive. Dl. viceprimar spune cã a fãcut acþiune cu dl. Han Nicolae
de la poliþia localã la ora 4 dimineaþa ºi a sacþionat douã autocamioane în
localitatea Chesinþ, însã nu poate doar dumnealui ºi cu un agent de poliþie
localã sã facã faþã, spunând totodatã cã este foarte mulþumit de
activitatea domnului Han Nicolae care dã dovadã de profesionalism ºi de
implicare 100% ºi s-ar bucura ca ºi ceilalþi agenþi de poliþie localã sã fie la
fel. Dl. viceprimar spune cã este tare dezamãgit de colaborarea cu Poliþia
Românã ºi i-a spus ºefului de post cã dacã nu se implicã suficient o sã dea
atâtea telefoane la inspectorat pânã o sã vinã cineva de acolo ºi sã
acþioneze, dina ceste considerente d-lui. viceprimar pãrându-i rãu cã s-a
încheiat acel contract de colaborare cu Poliþia Românã, pentru cã sunt o
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pacoste pe capul primãriei deoarece nu au nici mãcar pixuri ºi hârtie
suficiente ca ºã îºi facã treaba, nedorind sã mai aminteascã ºi de multe
alte ajutoare din partea primãriei. Dl. viceprimar spune, referitor la
strãzile din Chesinþ, cã de sãptãmâna care va urma se vor demara
lucrãrile de pietruire a acestora. Dl. viceprimar mai spune cã ºi podul de la
Dulani se va face prin introducerea a douã tuburi care sperã dumnealui cã
vor fi suficiente pentru a prelua toatã apa rezultatã din precipitaþii. Dl.
viceprimar spune cã s-au fãcut lucrãri mai mici fen vopsit de bãnci ºi tãiat
de iarbã, iar lucrãrile mai mari vor demara de sãptãmâna viitoare, în
cadrul cãrora se mai doreºte pe lângã cele amintite, ºi refacerea unor
podeþe care sunt necesare. 

Dl. Tomi îi mai aduce aminte domnului viceprimar despre existenþa
unui tub undeva pe islaz care are diametrul de 700 ºi care ar fi potrivit
pentru podul de la Dulani.

Dl. viceprimar spune cã va merge sã vadã dacã existã posibilitatea
ca acel tub sã fie transportat din acea zonã. Tot dl. viceprimar le comunicã
colegilor consilieri despre debutarea raliului Aradului în data de 05 mai
2015 prin etapa de la Chesinþ

Dl. Lazãr spune cã lumea este foarte nemulþumitã de
modalitatea de încasare a facturilor la apã, respectiv pentru faptul cã
încasarea se face într-o singurã zi a sãptãmânii ºi cozile sunt
interminabile, motiv pentru care vine cu propunerea ca acea doamnã care
se ocupã de încasarea facturilor sã mergã din casã în casã pe la fiecare
consumator în decursul lunii pentru a se evita aglomeraþiile a sute de
oameni care vin ºi stau la cozi interminabile.

Dl. viceprimar spune cã programul este foarte scurt de la ora 8
dimineaþa ºi pânã la 12 la prânz deoarece sunt persoane care lucreazã ºi
nu pot sã ajungã decât dupã-masã. Tot dl. viceprimar le aduce la
cunoºtinþã colegilor o întâplare cu un inginer de la CAA care a ajuns sã
încaseze într-o zi de joi facturi la apã, ºi dat fiind faptul cã acesta a venit
târziu, dl. viceprimar i-a reproºat acest lucru moment în care acesta i-a zis
dolmnului viceprimar cã poate îºi doreºte ca oamenii sã mergã la lipova sã
plãteascã facturile. Dl. viceprimar spune cã s-a supãrat ºi i-a spus acestuia
cã este posibil ca dumnealui sã se fi sãturat de serviciu ºi cã poate vrea sã
lase locul altcuiva care îºi doreºte sã munceascã.

I se dã cuvântul domnului Dura Eugen.
Dl. Dura le spune consilierilor cã de când dumnealui partcipã la

ºedinþã dumnealor tot se ceartã  ºi tot cu viþa de vie au treabã, iar
dumnealui cã are douã cereri nu îl bagã nimeni în seamã. Tot dl. Dura
spune cã dumnealui nu poate sã facã un proiect pentru fiul dânsului
pentru cã nu este ajutat în mod legal de cãtre consiliu prin soluþionarea
celor douã cereri, una dintre ele referindu-se la concesionarea de pãºune
pe un termen mai îndelungat.

Dl. secretar spune cã în momentul de faþã concesionarea pãºunii nu
este permisã de legislaþia fãrã urmarea unor paºi care din pãcate necesitã
timp.

Dl. Dura spune cã  numai la Zãbrani nu se poate ºi cã în alte locuri
exsitã contracte de concesiune încheiate pentru o perioadã de 15 ani.

Dl. secretar îi spune domnului Dura sã îi arate contract de
concesiune pe pãºune încheiat dupã 2013 ºi nu din 2008 sau 2009.
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Dl. Dura spune cã s-a lãmurit cu aceastã situaþie însã doreºte sã ºtie
dacã cealaltã cerere de achiziþionare a unei clãdiri se va soluþiona favorabil ?

Dl. secretar îi spune cã se va soluþiona însã îl roagã sã aibã
rãbdarepentru procedurile sunt anevoioase ºi necesitã timp.

Tot la Diverse este prezentat Raportul privind starea economicã,
socialã ºi de mediu a Comunei Zãbrani pentru anul 2014.

La Diverse mai este prezentat raportul de activitate al Aparatului
Tehnic din cadru Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Sistem Integrat
de Gestionare a Deºeurilor Arad pentru perioada 1-28 februarie 2015.

La Diverse mai este prezentatã ºi Decizia nr. 495/23.03.2015 a
Curþii de Conturi vis-a vis de controlul efectuat la S.C. Eco Lipova S.R.L.

Ne mai fiind alte discuþii se încheie prezentul proces verbal în douã
exemplare.
  

 

    Preºedinte de sedinþã,                      Secretarul comunei Zãbrani,  

   

             Creþ Liviu                                       Criºan Andrei Cãtãlin

16


	      
	PROCES VERBAL

