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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 16.08.2016 cu ocazia Şedinţei Extraordinară a Consililului Local 
Becicherecu Mic. 
 
 Şedinţa este deschisă la ora 17:40. 
 
 Din totalul de 12 consilieri locali sunt prezenţi 10. Doamna consilier Rus 
Georgeta Aurelia absentează nemotivat. Doamna consilier Lauer Karin a fost motivată 
de preşedintele de şedinţă conform prevederilor art.128, lit.b din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Becicherecu Mic, iar domnul viceprimar a 
anunţat că va ajunge cu întârziere la lucrările Consiliului Local. 
  

Domnul preşedinte prezintă proiectul Ordinii de Zi care cuprinde următoarele 
puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local Becicherecu Mic – mandatul 2016 – 
2020; 

mailto:becicherecumic@yahoo.com
http://www.becicherecu-mic.ro/
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2. Proiect de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea prin negociere 
directă a terenului intravilan înscris în CF nr.400933 către domnul 
Coricovac Dumitru; 

3. Proiect de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea prin negociere 
directă a terenului intravilan înscris în CF nr.401323 către domnul Pop 
Vasile Ioan; 

4. Proiect de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea prin negociere 
directă a terenului intravilan înscris în CF nr.403830 către domnul 
Benţan Liviu; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al Funcţiilor 
pentru anul 2017; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pentru 
trimestrul II – anul 2016; 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 
anul 2016; 

8. Diverse 
9. Cereri 

 
           Domnul preşedinte propune suplimentarea Ordinii de Zi cu un proiect de 
hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a clădirii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie 
Ţichindeal” Becicherecu Mic – domeniul public al comunei Becicherecu Mic, în 
administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic, un proiect de hotărâre privind 
evaluarea şi scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF 
nr.403858, un proiect de hotărâre privind evaluarea şi scoaterea la vânzare prin licitaţie 
publică a terenului intravilan înscris în CF nr.403859, un proiect de hotărâre privind 
evaluarea şi scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF 
nr.403860, un proiect de hotărâre privind evaluarea şi scoaterea la vânzare prin licitaţie 
publică a terenului intravilan înscris în CF nr.403799, un proiect de hotărâre privind 
evaluarea şi scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF 
nr.403800, un proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de achiziţionare a tribunei 
sportive şi a vestiarelor înscrise în CF nr.400290 de la CS Nouva Mama Mia 
Becicherecu Mic şi un proiect de hotărâre privind validarea domnul Prohap Dumitru în 
funcţia de consilier local al comunei Becicherecu Mic. 
 
 Domnul secretar propune discutarea punctului “Cereri” de pe Ordinea de Zi 
înaintea, punctului “Diverse”. 
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 Domnul preşedinte propune ca proiectul privind validarea domnului Prohap 
Dumitru să fie discutat la începutul şedinţei, iar în cazul adoptării acestuia să i se permit 
şi domnului Prohap Dumitru să participe la dezbaterile Consiliului Local. 
 
 La lucrările şedinţei a ajuns şi domnul viceprimar Gherasim Adrian Silviu. 
 
         Ordinea de Zi, completată şi modificată, este supusă la vot şi aprobată cu 10 
voturi pentru, din 10 voturi valabil exprimate. 
  
 Domnul preşedinte întreabă dacă sunt obiecţii la procesul verbal al şedinţei 
ordinare din data de 26.07.2016. 
 
 Domnul consilier Iager Mihail arată că la aprobarea Ordinii de Zi a votat 
împotrivă, nu abţinere aşa cum este consemnat în procesul verbal, iar la votul pentru 
adoptarea hotărârii consiliului local Becicherecu Mic privind constituirea unui drept de 
servitute legală în favoarea SC ADX Energy Panonia SRL a votat abţinere şi a motivat 
că se abţine deoarece nu există un studiu de impact, nu pentru aşa cum a fost 
consemnat în procesul verbal. 
 
 Doamna consilier Isac Emilia arată că la votul pentru adoptarea proiectului privind 
constituirea unui drept de servitute legală în favoarea SC ADX Energy Panonia SRL 
toată lumea a votat pentru şi nu a fost nici o abţinere. 
 
 Domnul secretar arată că în procesul verbal scris manual în timpul şedinţei a 
consemnat doar intervenţia domnului Iacob Gavril, fiind singura intervenţie de la rubrica 
discuţii pentru acel proiect de hotărâre, iar situaţia la vot a fost 10 voturi pentru, din 10 
voturi valabil exprimate, dar va face modificările solicitate de domnul consilier Iager 
Mihail.  

 
         Domnul preşedinte supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei 
consiliului local din 26.07.2016. Procesul verbal este aprobat cu 10 voturi pentru, din 10 
voturi valabil exprimate. 
  
 La şedinţă mai participă şi domnul ing. topometrist Trandafir Sandu care solicită 
Consiliului Local emiterea unei hotărâri prin care se aprobă modificarea unui PUZ 
industrial deţinut de SC Big Horn Development SRL. Domnul ing. Trandafir Sandu 
explică modificările pe care le solicită şi arată că în urma măsurătorilor necesare 
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obţinerii autorizaţiei de construire a constatat că există un plus de suprafaţă în PUZ pe 
care doreşte să-l redistribuie parcelelor şi drumurilor din PUZ.  
 
 Domnul consilier Iacob Gavril întreabă dacă prin rectificarea în plus nu există 
minus de suprafaţă la vecini. 
 
 Domnul primar arată că nu se modifică limitele externe ale PUZ-ului şi geometria 
acestuia, doar că în urma măsurătorilor cu aparatele GPS s-a constatat că vechile 
măsurători au fost eronate, iar modificările alineamentelor se fac în interiorul PUZ-ului 
fără a afecta dreptul de proprietate al vecinilor. 
 
 Domnul consilier Iacob Gavril întreabă dacă ulterior rectificării suprafeţelor se va 
se vor încasa mai multe taxe şi impozite. Domnul secretar arată că proprietarul terenului 
are obligaţia de a declara modificările suprafeţelor terenurilor în 15 zile de la intervenţia 
acestora.  
 
 Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind validarea domnul 
Prohap Dumitru în funcţia de consilier local al comunei Becicherecu Mic. 
 
 Discuţii: Domnul primar arată că în cadrul şedinţei constitutive a afirmat faptul că 
va aştepta rezolvarea contestaţiei domnului Prohap Dumitru şi în funcţie de decizia 
finală a BPJ PNL Timiş va propune pe Ordinea de Zi discutarea proiectului de validare a 
consilierului local care are câştig de cauză. 
 
 Domnul consilier Iacob Gavril arată că în cadrul discuţiilor din comisia de validare 
a arătat că decizia prin care domnul Prohap Dumitru redobândeşte calitatea de membru 
PNL este definitivă şi prin urmare este cea la care se va raporta. 
 
 Domnul consilier Iager Mihail arată că decizia nu a fost comunicată filialei locale 
a partidului şi prin urmare reprezentanţii filialei locale s-au aflat în imposibilitatea de a 
contesta această decizie. 
 
 Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
(Iager Mihail), din 10 voturi valabil exprimate. 
 
 Domnul preşedinte îl invită în faţă pe domnul Prohap Dumitru pentru a depune 
jurământul de credinţă prevăzut de art. 32, alin (1) din Legea nr.215/2001. 
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 Domnul Prohap Dumitru depune jurământul de credinţă prevăzut de art. 32, alin 
(1) din Legea nr.215/2001. 
 
 În urma emiterii hotărârii de validare şi a depunerii jurământului de credinţă, 
domnul preşedinte constată că noua componenţă a Consiliului Local Becicherecu Mic 
are un număr de 13 membri, din totalul de 13 membri. 
 
 Se trece la punctul nr.1 de pe Ordinea de Zi: 

1. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local Becicherecu Mic – mandatul 2016 – 2020. 

 
 Domnul preşedinte prezină proiectul de hotărâre privind adoptarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Becicherecu Mic – 
mandatul 2016 – 2020. 

 
 Discuţii: Domnul consilier Iager Mihail propune excluderea cap. II şi III din 
Regulament deoarece fac referire la constituirea consiliului local şi nu mai au nici o 
relevanţă. 
 
 Domnul consilier Iacob Gavril arată că se pot aplica viitorului Consiliu Local. 
 
 Propunerea domnului Iager Mihail este supusă la vot şi respinsă cu 1 vot pentru 
(Iager Mihail), 9 voturi împotrivă şi 1 vot abţinere (Gherasim Adrian Silviu). 
 
 Domnul consilier Iager Mihail propune completarea art.30 cu sintagma “conform 
prevederilor legale”. 
 
 Domnul consilier Iacob Gavril arată că este de acord cu propunerea domnului 
Iager Mihail, deoarece fără această completare articolul ar fi arbitrar. 
 
 Propunererea domnului Iager Mihail este supusă la vot şi adoptată cu 11 voturi 
pentru, din 11 voturi valabil exprimate. 
 
 Proiectul, modificat şi completat, este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, 
din 11 voturi valabil exprimate. 
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 Se trece la punctul nr.2 de pe Ordinea de Zi 
2. Proiect de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a 

terenului intravilan înscris în CF nr.400933 către domnul Coricovac Dumitru. 
 

 Domnul preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea 
prin negociere directă a terenului intravilan înscris în CF nr.400933 către domnul 
Coricovac Dumitru. 

 
 Discuţii: Domnul viceprimar indică amplasamentul terenului şi arată că este unul 
dintre terenurile acordate în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003. 
 

Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 voturi 
valabil exprimate. 
 
 Se trece la punctul nr.3 de pe Ordinea de Zi 

3. Proiect de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a 
terenului intravilan înscris în CF nr.401323 către domnul Pop Vasile Ioan. 

 
 Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea 
prin negociere directă a terenului intravilan înscris în CF nr.401323 către domnul Pop 
Vasile Ioan. 

 
 Discuţii: Nu sunt 
 
 Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 voturi 
valabil exprimate. 

 
Se trece la punctul nr.4 de pe Ordinea de Zi 

4. Proiect de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a 
terenului intravilan înscris în CF nr.403830 către domnul Benţan Liviu 
 

 Domnul preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea 
prin negociere directă a terenului intravilan înscris în CF nr.403830 către domnul 
Benţan Liviu 

 
Discuţii: Domnul primar arată că evaluarea pentru acest teren a fost mai mică 

decât celelalte terenuri evaluate doarece vizita pe teren a evaluatorului a fost în 
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perioada inundaţiilor şi doreşte să propune Consiliului Local să aprobe o valoare mai 
mare. 

 
Domnul viceprimar arată că a fost luat în considerare acest aspect de către 

comisia juridică şi s-a propus o valoare mai mare şi egală ca preţ/mp cu celelalte 
terenuri evaluate. 

 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 

voturi valabil exprimate. 
 
Domnul secretar arată că în materialul de şedinţă au mai fost comunicate patru 

proiecte pe care nu le-a enumerat în Dispoziţia de convocare a şedinţei, motiv pentru 
care a solicitat suplimentarea acestora pe Ordinea de Zi. De asemenea acesta arată că 
proiectele pot fi discutate în continuare, sau pot fi discutate după ce este epuizată 
ordinea de zi cu proiectele înscrise. 

 
Domnul preşedinte propune ca aceste proiecte să fie discutate în continuare, aşa 

cum au fost comunicate în material. 
 
Propunerea domnului preşedinte este supusă la vot şi aprobată cu 11 voturi 

pentru, din 11 voturi valabil exprimate. 
 
În continuare domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind înscrierea 

în Cartea Funciară a clădirii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic – 
domeniul public al comunei Becicherecu Mic, în administrarea Consiliului Local 
Becicherecu Mic. 

 
Discuţii: Domnul consilier Iacob Gavril întreabă care este perioada de garanţie. 
 
Domnul primar arată că în anul 2015 s-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor iar 

garanţia prevăzută în proiect a fost de un an, iar în luna aprilie a acestui an a fost făcută 
recepţia finală a lucrărilor şi s-a restituit executantului garanţia de bună execuţie. De 
asemenea, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Timiş i-au pus în vedere că este 
necesară înscrierea în CF a clădirii în care funcţionează Şcoala Gimnazială “Dimitrie 
Ţichindeal” pentru a primi avizul de funcţionare pentru anul şcolar 2017 – 2018. 
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 
voturi valabil exprimate. 

 
Domnul preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind evaluarea şi scoaterea 

la vânzare prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.403858. 
 
Discuţii: Domnul primar arată că este vorba despre cele cinci parcele din PUZ 

NE Becicherecu Mic care au fost dezlipite din drum. 
 
Doamna consilier Cojocaru Luminiţa solicită o identificare pe hartă. Domnul 

secretar identifică terenurile pe harta intravilanului comunei Becicherecu Mic. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 

voturi valabil exprimate. 
 
Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind evaluarea şi scoaterea 

la vânzare prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.403859. 
 
Discuţii: Nu sunt 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 

voturi valabil exprimate. 
 
Domnul preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind evaluarea şi scoaterea 

la vânzare prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.403860. 
 
Discuţii: Nu sunt 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 

voturi valabil exprimate. 
 

 Se trece la punctul nr.5 de pe Ordinea de Zi 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al Funcţiilor pentru 

anul 2017. 
 

 Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Ocupare al Funcţiilor pentru anul 2017. 
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Discuţii: Domnul secretar explică propunerile de manangement al funcţiilor 

publice pentru anul 2017 şi arată că vom solicita ANFP modificarea organigramei şi 
înfiinţarea unui număr de două funcţii publice de conducere, înfiinţarea unui număr de 
două funcţii publice de execuţie şi promovarea în grad pentru trei funcţii publice de 
execuţie. 

 
Domnul consilier Prohap Dumitru arată că este indicat ca în viitoarea 

organigramă să fie prevăzut un post de protocol şi organizare de evenimente, deoarece 
există foarte multe aspecte care sunt scăpate din vedere. 

 
Domnul consilier Iacob Gavril întreabă dacă sunt necesare încă două funcţii 

publice de execuţie sau vor fi înfiinţate ca să fie suficiente posture pentru constituirea 
birourilor. 

 
Domnul primar arată că în contabilitate este necesară înfiinţarea unui post de 

gestionar deoarece în prezent gestiunea este asigurată de viceprimar în proporţie de 
80%, iar la taxe şi impozite va dori să intensifice inspecţiile fiscale şi să inventarieze cât 
mai bine baza impozabilă, iar în paralel încearcă pe cât posibil să recupereze debitele 
datorate de contribuabili prin toate metodele legale. 

 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 

voturi valabil exprimate. 
 

 Se trece la punctul nr.6 de pe Ordinea de Zi 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pentru trimestrul II – 

anul 2016. 
 

 Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie pentru trimestrul II – anul 2016. 

 
Discuţii: Domnul consilier Iacob Gavril întreabă cum se justifică cei 177 mii lei la 

contribuţii sociale.  
 
Domnul primar arată că este vorba despre contribuţiile la şcoală, deoarece până 

la începutul lunii august nu s-au mai făcut deschideri de credite la bugetul şcolii pentru 
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că nu a existat o persoană care să aplice viza CFP pe documentele solicitate de 
Trezorerie. 

 
Domnul consilier Iacob Gavril întreabă dacă s-a îmbunătăţit gradul de colectare 

al taxelor şi impozitelor locale. 
 

Domnul primar arată că se încasează foarte bine, însă există vreo 300 de cazuri 
de contribuabili care datorită refuzului sau imposibilităţii de achita aceste debite produc 
mai multe dobânzi şi penalităţi care afectează în mod negativ gradul de colectare.  

 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, din 11 

voturi valabil exprimate. 
 

 Se trece la punctul nr.7 de pe Ordinea de Zi 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2016. 

 
 Domnul preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local pe trimestrul III anul 2016. 

 
Discuţii: Domnul secretar arată că există o hotărâre de consiliu prin care s-a 

aprobat transferul sumei de 56.800 lei către ADI Torontal iar preşedintele ADI Torontal 
a solicitat verbal transferul acestor sume în contul ADI pentru a efectua plăţile necesare 
avizelor, proiectului tehnic şi consultanţilor. 

 
Domnul primar arată că există problem la infrastructura grădiniţei şi din discuţiile 

cu viceprimarul a ajuns la concluzia ca sunt necesare aceste sume pentru grădiniţă, 
însă dacă este necesar poate transfera 5000 de lei către ADI şi diferenţa va rămâne la 
grădiniţă. 

 
Domnul consilier Iacob Gavril arată că proiectul de canalizare este prioritar în 

acest moment şi consider că nu ar trebui neglijate cerinţele preşedintelui ADI. 
 
Domnul primar propune rectificarea sumei de 36.000 lei către grădiniţă şi a 

sumei de 5000 lei către ADI Torontal. 
 

Proiectul de hotărâre, modificat, este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, 
din 11 voturi valabil exprimate. 



 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
 

Consilier Muşat Gheorghe 
 

 

 
 

Moroti Emanuel 
 

__________________ 

 
 
 
 

_______________________ 

 

 
 
 
_____________________ 

 
Iacob Gavril 

  
Gherasim Adrian 

Silviu 

  
Negrea Gheorghe 

  
    Isac Emilia               

       
       Iager Mihail 
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 În continuare domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind evaluarea 
şi scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF 
nr.403799. 
 
 Discuţii: Nu sunt 
 
 Proiectul de hotărâre, modificat, este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, 
din 11 voturi valabil exprimate. 
 
 Domnul preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind evaluarea şi scoaterea 
la vânzare prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.403800. 
 
 Discuţii: Nu sunt 
 
 Proiectul de hotărâre, modificat, este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, 
din 11 voturi valabil exprimate. 
 
 Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea ofertei de 
achiziţionare a tribunei sportive şi a vestiarelor înscrise în CF nr.400290 de la CS 
Nouva Mama Mia Becicherecu Mic. 
 
 Discuţii: Domnul viceprimar întreabă ce se va întâmpla cu datoriile cu care CS 
Nouva Mama Mia este înregistrată în evidenţele comunei Becicherecu Mic. 
 
 Domnul secretar arată că se pot compensa şi se pot stinge dacă reprezentanţii 
clubului accept oferta. De asemenea domnul secretar sugerează inserarea unui articol 
în corpul hotărârii prin care se specifică expres acest lucru. 
 
 Domnul consilier Iacob Gavril arată că oferta poate fi transmisă şi fără această 
precizare iar ulterior acceptării ofertei se pot reţine sumele datorate de club. 
 
 Domnul primar arată că a avut o discuţie cu preşedintele clubului iar acesta este 
nemulţumit de preţul de evaluare al bunurilor şi nu ştie sigur dacă va accepta acest preţ, 
deoarece este subevaluat. 
 
 Domnul consilier Iacob Gavril arată că tribuna are o valoare foarte mare 
deoarece există foarte mult fier care creşte considerabil valoarea achiziţiei. 



 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
 

Consilier Muşat Gheorghe 
 

 

 
 

Moroti Emanuel 
 

__________________ 

 
 
 
 

_______________________ 

 

 
 
 
_____________________ 

 
Iacob Gavril 
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Silviu 
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    Isac Emilia               

       
       Iager Mihail 
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 Proiectul de hotărâre, modificat, este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi pentru, 
din 11 voturi valabil exprimate. 
 
 Se trece la punctul nr.8 de pe Ordinea de Zi 

8. Cereri 
 
Şcoala Gimnazială “Dimitrie Ţichindeal” solicită decontarea cheltuielilor de 
navetă a cadrelor didactice pentru luna iulie – anul 2016. 
 
Consiliul Local – solicitarea va fi repartizată către comisia buget – finanţe (11 
voturi pentru) 
 

 Domnul Mihăilă Octavian solicită acordul pentru participarea la licitaţiile publice 
pentru cumpărarea unui teren intravilan. 

 
Consiliul Local – de acord cu participarea la licitaţiile publice (11 voturi pentru) 
 
Doamna Tomorga Ramona solicită acordul pentru participarea la licitaţia publică 

în vederea închirierii unui teren intravilan 
 
Consiliul Local – de acord cu participarea la licitaţie (11 voturi pentru) 

 
Doamna Paşcu Pălăguţa solicită angajarea în funcţia de asistent personal pentru 

domnul Paşcu Vasile 
 
Consiliul Local – solicitarea va fi repartizată către comisia social (11 voturi 

pentru) 
 

 Se trece la punctul nr.9 de pe Ordinea de Zi 
9. Diverse 

 
 Domnul preşedinte prezintă situaţia domnului Bagia Laurenţiu şi arată că acesta 
şi-a achitat datoriile faţă de bugetul local şi îşi poate soluţiona situaţia terenului atribuit 
conform Legii nr.15/2003. 
 
 Domnul primar propune ca solicitarea să fie repartizată către comisia juridică – 
11 voturi pentru. 



 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
 

Consilier Muşat Gheorghe 
 

 

 
 

Moroti Emanuel 
 

__________________ 

 
 
 
 

_______________________ 
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Negrea Gheorghe 
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 Domnul preşedinte prezintă apelul depus de doamna Pleşa Lucica Delia în 
cauza având ca obiect uzucapiunea terenului învecinat şi oferta ZN Security Group. 

 
 Domnul primar arată că pentru moment oferta serviciilor de pază nu este 

fezabilă, având în vedere că în viitorul apropiat se va înfiinţa serviciul de Poliţie Locală. 
 
 Domnul consilier Prohap Dumitru sugerează ca în momentul în care se vor 

planifica rutele şi cursele pentru transportul elevilor la instituţiile de învăţământ din afara 
localităţii să fie propusă ca oră de plecare ora 06:45. 

 
 Domnul consilier Iager Mihail arată că nu este convocat la şedinţele de comisii. 
 
 Domnul viceprimar arată că de fiecare dată când a convocat comisia juridică, 

domnul consilier Iager Mihail nu a răspuns la telefon, dar pe viitor va schimba metoda 
de convocare şi va trimite mesaje scrise ca să poată să facă şi dovada convocării. 

 
 Doamna consilier Isac Emilia arată că a fost convocată la fiecare şedinţă de 

către viceprimar şi a fost prezentă la toate şedinţele, spre deosebire de unii colegi care 
erau la pescuit în timpul şedinţelor. Domnul consilier Iager Mihail arată că a participat la 
toate şedinţele de comisii la care a fost convocat. 

 
 Domnul consilier Iager Mihail arată că cea de-a doua stropire împotriva ţânţarilor 

nu a avut nici un efect deşi a sugerat în şedinţa anterioară să se identifice focarele şi să 
fie anihilate. 

 
 Domnul primar arată că în acea seară a plouat şi există posibilitatea ca soluţia de 

stropire să nu îşi facă efectul peste tot. De asemenea acesta arată că după stropire 
este necesar un interval între 4 şi 12 ore în care soluţia insecticidă să îşi facă efectul. 

 
 Doamna consilier Cojocaru Luminiţa arată că în contactul cu apa soluţia îşi 

pierde proprietăţile şi nu îşi mai produce efectul. 
 
 Domnul viceprimar arată că la soluţiile comune doreşte să fie implicaţi cât mai 

mulţi colegi, doarece cu mici excepţii, a fost necesar să lucreze singur de Rugă. 
 



 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
 

Consilier Muşat Gheorghe 
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__________________ 
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 Domnul primar îşi asumă organizarea Rugii şi arată că pe viitor doreşte să 
schimbe modalitatea de organizare şi să implice cât mai mulţi consilieri în procesul de 
organizare al evenimentelor festive de pe raza comunei Becicherecu Mic. 

  
De asemenea domnul primar arată că noul naş nu a luat legătura cu 

reprezentanţii primăriei şi arată că acest eveniment presupune un efort financiar care 
este estimat undeva la 15.000 de euro. 

 
Doamna consilier Isac Emilia arată că familia care a preluat organizarea Rugii s-

a mutat recent în comuna Becicherecu Mic şi poate lua legătura cu ei. 
 
Domnul consilier Iacob Gavril arată că totemurile de semnalizare de la intrarea şi 

ieşirea din comună sunt degradate şi distruse. 
 
Domnul viceprimar arată că intenţionează să le schimbe cel mai târziu anul viitor. 
 
Domnul secretar arată că aceste cheltuieli cad în sarcina CNADNR, aceştia fiind 

proprietarii de drept a DN 6 şi a porţiunilor de pe marginea drumurilor. 
 
Domnul consilier Iacob Gavril arată că există unele canale de colectare care sunt 

pline şi există riscul de înec pentru copii mici care sunt nesupravegheaţi. 
 
Domnul viceprimar arată că le-a identificat şi va căuta o soluţie pentru a le 

deseca. 
 
Domnul consilier Iacob Gavril întreabă când se va finaliza asfaltarea str. Bisericii 

Româneşti. Domnul secretar arată că s-a înaintat documentaţia pentru decontarea 
lucrărilor efectuate şi astăzi au intrat banii în contul comunei, urmând ca la următoarea 
şedinţă să fi rectificaţi şi plătiţi către executant ca să finalizeze lucrarea. 

 
Domnul consilier Iacob Gavril arată că în ultima perioadă s-au intensificat furturile 

şi spargerile locuinţelor pe raza comunei Becicherecu Mic. 
 
Doamna consilier Cojocaru Luminiţa întreabă dacă există un grafic de colectare 

a frunzelor şi a vegetaţiei. 
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Domnul viceprimar arată că momentan nu există un grafic şi că pune la dispoziţia 
solicitanţilor tractorul şi remorca, însă va dori să stabilească un program exact de 
colectare. 

 
Domnul secretar informează consilierii locali că dacă doresc să se implice în 

organizarea evenimentelor pot să facă acest lucru din propria iniţiativă după ce se 
consultă cu primarul şi cu viceprimarul, deoarece din punct de vedere legal ei au 
atribuţii decizionale, nu atribuţii executive şi nu trebuie să aştepte să fie invitaţi să ajute 
la aceste evenimente deoarece nu au nici o obligaţie legală în acest sens. 

 
Domnul consilier Iacob Gavril arată că la această Rugă a fost plecat în concediu 

dar el este dispus să ajute la organizarea evenimentelor sportive. 
 
Domnul preşedinte de şedinţă declară închisă sesiunea de lucru a Consiliului 

Local la ora 20:45. 


