
  
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

 
Consilier Muşat Gheorghe 

 
 

   

 
Ezaru Anca Stela 

 
 

  
Prohap Dumitru 

  
Cristea Grigore Lucian 

  
Magopăţ Doru 

  
      Iager Mihail 

 
Gherasim Adrian Silviu       

 
 

  
Lauer Karin 

  
Glujdea Sandu Sorinel 

  
Hîldan Alin-Marian 

  
 
 

 
  
 

 
R O M Â N I A 

COMUNA BECICHERECU MIC – JUDEŢUL TIMIŞ 
307040 BECICHERECU MIC, str. Calea Banatului,nr.9 

E-mail :becicherecumic@yahoo.com 
Web :www.Becicherecu-Mic.ro 

Tel. 0256/378501 
Fax. 0256/378805 

 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat astăzi 01.02.2016 cu ocazia Şedinţei Extraordinare a Consililului Local 
Becicherecu Mic. 
 
 Şedinţa este deschisă la ora 16:30. 
 
 Din totalul de 11 consilieri locali sunt prezenţi 9.Domnul consilier Gîţan Sorin 
absentează nemotivat. Domnişoara consilier Lazarov Lavinia Olivia a anunţat că va 
ajunge cu întârziere la şedinţă. 
   
 Domnul preşedinte de şedinţă Muşat Gheorghe prezintă Ordinea de Zi, care 
cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local şi a bugetului de 
venituri proprii al comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016; 

mailto:becicherecumic@yahoo.com
http://www.becicherecu-mic.ro/
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2. Proiect de hotărâre privind utilizarea exedentului bugetului local al 
anului 2015 ca sursă de finanţare a cheltuielilor de dezvoltare din 
secţiunea dezvoltare a bugetului local al anului 2016; 

3. Diverse; 
 

            Domnul consilier Iager Mihail propune renumerotarea proiectului de hotărâre 
privind utilizarea exedentului bugetului local al anului 2015 ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor de dezvoltare din secţiunea dezvoltare a bugetului local al anului 2016 şi 
discutarea acestuia înaintea proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului local şi 
a bugetului de venituri proprii al comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016. 
 

Domnul preşedinte propune suplimetarea agendei de lucru a Consiliului Local cu 
un proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Becicherecu Mic cu CS 
Nouva Mama Mia Becicherecu Mic pentru anul 2016, un proiect de hotărâre privind 
aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2016 şi un proiect de hotărâre privind  
modificarea titlularului din contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de 
locuinţă nr.3720 din 15.06.1999 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul 
Pastravanu Gheorghe 

 
Ordinea de Zi, modificată şi completată, este supusă la vot şi aprobată cu 9 

voturi pentru, din 9 voturi valabil exprimate. 
 
 Domnul preşedinte întreabă dacă există obiecţii la Procesul Verbal al şedinţei 
ordinare din 28.01.2016. Nu există obiecţii la procesul verbal. 
 
 Domnul preşedinte supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare 
din 28.01.2016. Procesul verbal este aprobat cu 9 voturi pentru, din 9 voturi valabil 
exprimate.  
  

Se trece la punctul nr.1 de pe Ordinea de Zi: 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea exedentului bugetului local al anului 

2015 ca sursă de finanţare a cheltuielilor de dezvoltare din secţiunea 
dezvoltare a bugetului local al anului 2016 
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Domnul preşedinte dă citire proiectului privind utilizarea exedentului bugetului 

local al anului 2015 ca sursă de finanţare a cheltuielilor de dezvoltare din secţiunea 
dezvoltare a bugetului local al anului 2016 

 
Discuţii: Nu sunt   
 
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 9 voturi pentru, din 9 voturi 

valabil exprimate. 
 
Se trece la punctul nr.2 de pe Ordinea de Zi 
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local şi a bugetului de venituri 

proprii al comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016 
 
Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului 

local şi a bugetului de venituri proprii al comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016 
 
Discuţii: Domnul viceprimar întreabă de ce sunt specificate în proiectul de buget 

contractele pe care le-a încheiat comuna Becicherecu Mic şi dacă termenul de 
valabilitate al acestor contracte nu a expirat. 

 
Doamna contabil Feleagă Daniela Aurelia arată că potrivit normelor 

metodologice de întocmire a bugetului, unităţile administrativ – teritoriale sunt obligate 
să cuprindă în buget şi contractele încheiate cu respectarea planului de achiziţii publice. 

 
De asemenea, doamna contabil arată că aceste contracte sunt previzionate şi nu 

este obligatoriu să existe aceeaşi contractanţi pentru anul în curs. 
 
Domnul consilier Iager Mihail arată că există unele contracte despre care nu ştia 

şi anumite obiecte de activitate a căror denumire ar trebui schimbată. 
 
Proiectul prezentat este supus la vot şi adotat cu 9 voturi pentru, din 9 voturi 

valabil exprimate. 
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În continuare domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii comunei Becicherecu Mic cu CS Nouva Mama Mia Becicherecu Mic pentru 
anul 2016. 

 
Discuţii: Domnul primar arată că suma propusă pentru asociere va fi folosită 

pentru susţinerea echipei care evoluează în liga judeţeană, pentru echipele de juniori, 
pentru echipele de fete şi pentru achitarea restanţelor de la finalizarea turului de 
campionat al Ligii a III – a. 

 
De asemenea, domnul primar arată că a început demersurile pentru înfiinţarea 

unei asociaţii sportive care va avea denumirea Fortuna Becicherecu Mic şi care se va 
înscrie la începutul noului sezon competiţional. 

 
Domnul consilier Magopăţ Doru propune un amendament pentru introducerea 

unui articol în corpul hotărârii care să specifice exact destinaţia fondurilor şi de 
asemenea, introducerea unei clauze în contractul de asociere. 

 
Domnul consilier Iager Mihail arată că trebuie o parte din suma alocată va trebui 

alocată pentru transferul jucătorilor legitimaţi la CS Nouva Mama Mia către noul club 
sportive care va fi înfiinţat în vară. 

 
Domnul primar arată că transferurile se vor face prin Agenţia Judeţeană de 

Fotbal şi nu vor fi costurile de la FRF. 
 
Domnul consilier Iager Mihail doreşte să nu fie desemnat reprezentantul 

Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al CS Nouva Mama Mia. 
 
Domnul preşedinte îl propune pe domnul viceprimar în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al CS Nouva Mama Mia. 
 
Domnul viceprimar refuză să fie desemnat deoarece acesta nu are timpul 

necesar să participe la şedinţele clubului sportiv şi la meciurile echipei pentru a 
monitoriza nivelul de performanţă. 
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Domnul primar îl propune pe domnul consilier Prohap Dumitru în calitate de de 
reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al CS Nouva Mama Mia. 

 
Proiectul, completat, este supus la vot şi adoptat cu 9 voturi pentru, din 9 voturi 

valabil exprimate.  
 
Domnul preşedinte dă citire proiectului privind aprobarea planului de acţiuni de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru 
anul 2016 

 
Discuţii: Domnul viceprimar întreabă cine este persoana responsabilă cu 

monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor care cad în sarcina beneficiarilor de ajutor social 
 
Domnul secretar arată că de acest lucru se ocupă persoana desemnată de 

Consiliul Local, iar în cazul de faţă viceprimarul este persoana propusă pentru a efectua 
această monitorizare. 

 
Domnul viceprimar întreabă care este sancţiune ce se aplică în situaţia în care 

există persoane care nu respectă planul aprobat de Consiliul Local. 
 
Domnul primar arată că poate suspenda acordarea ajutorului social şi dacă 

abaterile continuă poate emite o dispoziţie de încetare a acordării ajutorului social 
pentru neîndeplinirea planului de acţiuni aprobat de Consiliul Local Becicherecu Mic 

 
Domnul viceprimar arată că solicită să fie convocate toate persoanele care sunt 

obligate să presteze ore de muncă în schimbul încasării ajutorului social deoarece 
doreşte să le pune în vedere aceste aspecte. 

 
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 9 voturi pentru, din 9 voturi 

valabil exprimate.  
 
Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind  modificarea titlularului 

din contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă nr.3720 din 
15.06.1999 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul Pastravanu Gheorghe 
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Discuţii: Domnul secretar arată că domnul Pastravanu Gheorghe şi doamna 

Szucs au venit împreună la sediul primăriei şi au dat două declaraţii pe care le-a 
transmis în materialul de şedinţă. Din conţinutul acestora reiese acordul domnului 
Pastravanu Gheorghe de a renunţa la contractul de închiriere în favoarea doamnei 
Szucs şi angajamentul doamnei Szucs de a efectua reparaţii de întreţinere la imobil şi 
acordul acestei cu privire la dreptul de folosinţă al domnului Pastravanu în acel spaţiu 
locativ. 

 
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 9 voturi pentru, din 9 voturi 

valabil exprimate.  
 
Se trece la punctul nr.3 de pe Ordinea de Zi: 

3. Diverse 
 

Domnul consilier Iager Mihail arată că domnişoara consilier Lazarov Lavinia Olivia 
este pe drum şi întreabă dacă mai este necesar să ajungă la şedinţă. 

 
Domnul preşedinte arată că sesiunea de lucru s-a încheiat şi nu mai este necesară 

prezenţa domnişoarei consilier Lazarov Lavinia Olivia la şedinţă. De asemenea acesta 
va considera că este absenţa acesteia este motivată. 

 
Domnul preşedinte declară închisă sesiunea de lucru a Consiliului Local la ora 

17:00. 


