ROMÂNIA

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
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.03.2016 cu ocazia Şedinţei Consililului Local Becicherecu Mic.
Şedinţa este deschisă la ora 17:45.
Din totalul de 11 consilieri locali sunt prezenţi 7. Domnul consilier Gîţan Sorin
absentează nemotivat. Domnişoara consilier Lazarov Lavinia Olivia a anunţat că va
ajunge cu întârziere. Doamna consilier Lauer Karin, domnul consilier Magopăţ Doru şi
domnul consilier Iager Mihail au fost motivaţi de către preşedintele de şedinţă în temeiul
art. 127^1, lit.b.
Domnul preşedinte de şedinţă Prohap Dumitru prezintă Ordinea de Zi care
cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport a cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna februarie anul 2016;
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2. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului local pentru
identificarea beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015, privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familiile defavorizate aflate pe raza comunei Becicherecu Mic;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiei datorată
de comuna Becicherecu Mic către Grupul de Acţiune Locală „Triplex
Confinium” pentru anul 2016;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Becicherecu
Mic în cadrul parteneriatului – GAL TRIPLEX CONFINIUM
(ASOCIAŢIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) în vederea depunerii pentru
selecţie şi în vederea implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014 – 2020;
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între
comuna Becicherecu Mic şi Asociaţia Club Sportiv Fortuna
Becicherecu Mic având ca obiect imobilul înscris în CF nr.403616,
nr.cad. 403616 – C3, cam.1;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea titlularului din contractul de
închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de pajişti nr.2192 din
01.04.2016 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul Negrea
Florian;
7. Informare – Raportul de activitate al primarului comunei Becicherecu
Mic pentru anul 2015;
8. Cereri;
9. Diverse;
Domnul preşedinte propune suplimetarea Ordinii de Zi cu un proiect de hotărâre
privind retragerea terenului atribuit în folosinţă gratuită soţilor Grigore Florin Lucian şi
Grigore Loredana conform Legii nr.15/2003, un proiect de hotărâre privind retragerea
terenului atribuit în folosinţă gratuită soţilor Sigărtău Adrian şi Sigărtău Nicoleta Daniela
conform Legii nr.15/2003, un proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de
închiriere nr.2309 din 08.04.2015 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul
Muller Iosif şi un proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru
suprafeţele cu destinaţie de pajişti nr.2334 din 01.04.2014 încheiat între comuna
Becicherecu Mic şi domnul Bostan Gheorghiţă.
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Ordinea de Zi, completată, este supusă la vot şi aprobată cu 6 voturi pentru, din
6 voturi valabil exprimate.
Domnul preşedinte întreabă dacă există obiecţii la Procesul Verbal al şedinţei
ordinare din 21.03.2016. Nu sunt obiecţii cu privire la procesul verbal.
Domnul preşedinte supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei din
21.03.2016. Procesul verbal este aprobat cu 6 voturi pentru, din 6 voturi valabil
exprimate.
Se trece la punctul nr.1 de pe Ordinea de Zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a
cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic
pentru luna februarie anul 2016
Domnul preşedinte dă citire proiectului privind aprobarea decontării cheltuielilor
de transport a cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” –
Becicherecu Mic pentru luna februarie anul 2016
Discuţii: Nu sunt.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 6 voturi pentru, din 6 voturi
valabil exprimate.
Se trece la punctul nr.2 de pe Ordinea de Zi:
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului local pentru identificarea
beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate aflate pe
raza comunei Becicherecu Mic
Domnul preşedinte dă citire proiectului privind adoptarea Regulamentului local
pentru identificarea beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate aflate
pe raza comunei Becicherecu Mic
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Discuţii: Domnul secretar arată că potrivit Legii nr.248/2015, familiile defavorizate
sunt încurajate să îşi înscrie copii la cursurile preşcolare prin acordarea unor tichete
sociale, iar rolul Consiliului Local este să sprijine identificarea categoriilor de persoane
care pot beneficia de aceste prevederi.
Domnul consilier Glujdea Sandu Sorinel întreabă care este valoarea unui tichet
social. Domnul secretar arată că un tichet are o valoare fixă de 50 lei.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 6 voturi pentru, din 6 voturi
valabil exprimate.
Se trece la punctul nr.3 de pe Ordinea de Zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiei datorată de
comuna Becicherecu Mic către Grupul de Acţiune Locală „Triplex Confinium”
pentru anul 2016
Domnul preşedinte prezintă proiectul privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiei
datorată de comuna Becicherecu Mic către Grupul de Acţiune Locală „Triplex
Confinium” pentru anul 2016
Discuţii: Domnul secretar explică pe scurt obligaţia de plată a cotizaţiei comunei
Becicherecu Mic către GAL Triplex Confinium.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 6 voturi pentru, din 6 voturi
valabil exprimate.
Se trece la punctul nr.4 de pe Ordinea de Zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Becicherecu Mic în
cadrul parteneriatului – GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA GAL TRIPLEX
CONFINIUM) în vederea depunerii pentru selecţie şi în vederea implementării
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU
PERIOADA 2014 – 2020
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Domnul preşedinte prezintă proiectul privind aprobarea participării comunei
Becicherecu Mic în cadrul parteneriatului – GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA
GAL TRIPLEX CONFINIUM) în vederea depunerii pentru selecţie şi în vederea
implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU
PERIOADA 2014 – 2020
Discuţii: Domnul consilier Glujdea Sandu Sorinel întreabă unde poate fi consultat
ghidul pentru implementarea strategiei GAL.
Domnul primar arată că ghidul există şi va face toate demersurile ca să fie
publicat pe site-ul instituţiei.
De asemenea, acesta arată că prin GAL Triplex Confinium va continua să
acceseze finanţări structurale prin PNDR şi pentru celelalte programe de finanţare va
lucra şi cu alte grupuri de acţiune locală în care comuna Becicherecu Mic s-a înscris.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 6 voturi pentru, din 6 voturi
valabil exprimate.
Se trece la punctul nr.5 de pe Ordinea de Zi:
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între comuna
Becicherecu Mic şi Asociaţia Club Sportiv Fortuna Becicherecu Mic având ca
obiect imobilul înscris în CF nr.403616, nr.cad. 403616 – C3, cam.1
Domnul preşedinte dă citire proiectului privind încheierea unui contract de
comodat între comuna Becicherecu Mic şi Asociaţia Club Sportiv Fortuna Becicherecu
Mic având ca obiect imobilul înscris în CF nr.403616, nr.cad. 403616 – C3, cam.1
Discuţii: Domnul primar arată că se lucrează la dosarul înfiinţării ACS Fortuna
Becicherecu Mic şi este necesară dovada unui sediu.
De asemenea, acesta arată că va trebui completată şi conducerea clubului cu
persoane care au activat la Fortuna Becicherecu Mic şi care sunt interesate să participe
în continuare evenimentele sportive ale localităţii.
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Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 6 voturi pentru, din 6 voturi
valabil exprimate.
La şedinţă ajunge şi domnişoara consilier Lazarov Lavinia Olivia.
Se trece la punctul nr.6 de pe Ordinea de Zi:
6. Proiect de hotărâre privind modificarea titlularului din contractul de închiriere
pentru suprafeţele cu destinaţie de pajişti nr.2192 din 01.04.2016 încheiat între
comuna Becicherecu Mic şi domnul Negrea Florian
Domnul preşedinte prezintă proiectul privind modificarea titlularului din contractul
de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de pajişti nr.2192 din 01.04.2016 încheiat
între comuna Becicherecu Mic şi domnul Negrea Florian
Discuţii: Domnul secretar arată că ulterior cesiunii contractului de închiriere al
domnului Negrea Gheorghe către domnul Negrea Florian, acesta din urmă şi-a
constituit un PFA şi doreşte cesiunea contractului către PFA Negrea Florian pentru a
accesa proiecte cu finanţare europeană.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 7 voturi pentru, din 7 voturi
valabil exprimate
În continuare domnul preşedinte prezintă proiectul privind retragerea terenului
atribuit în folosinţă gratuită soţilor Grigore Florin Lucian şi Grigore Loredana conform
Legii nr.15/2003
Discuţii: Domnul consilier Glujdea Sandu Sorinel întreabă dacă soţii Grigore au
fost contactaţi şi dacă doresc să continue.
Domnul secretar arată că a discutat cu tatăl domnului Grigore şi acesta a
transmis că nu va reuşi să înceapă lucrările şi va renunţa la teren.
De asemenea, domnul viceprimar arată că a avut o discuţie cu domnul Sigărtău
în iarnă şi acesta a afirmat că va începe să îşi rezolve documentaţia la urbanism şi în
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primăvară va începe şi construcţia, dar nu a găsit nici o solicitare în evidenţele
compartimentului urbanism.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adotat cu 7 voturi pentru, din 7 voturi
valabil exprimate.
Domnul preşedinte dă citire proiectului privind retragerea terenului atribuit în
folosinţă gratuită soţilor Sigărtău Adrian şi Sigărtău Daniela Nicoleta conform Legii
nr.15/2003
Discuţii: Nu sunt.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adotat cu 7 voturi pentru, din 7 voturi
valabil exprimate.
Domnul preşedinte prezintă proiectul privind prelungirea contractului de închiriere
nr.2309 din 08.04.2015 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul Muller Iosif
Discuţii: Domnul consilier Muşat Gheorghe arată că a efecuat verificările cu
privire la plata chiriei, iar domnul Muller Iosif şi-a achitat obligaţiile contractuale.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adotat cu 7 voturi pentru, din 7 voturi
valabil exprimate.
Domnul preşedinte dă citire proiectului privind prelungirea contractului de
închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de pajişti nr.2334 din 01.04.2014 încheiat
între comuna Becicherecu Mic şi domnul Bostan Gheorghiţă
Discuţii: Domnul viceprimar arată că a avut o discuţie cu domnul Bostan
Gheorghiţă şi acesta l-a informat ca va dori să acceseze fonduri europene pentru
împrejumuirea terenului închiriat deoarece are probleme cu haitele de câini care atacă
animalele.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adotat cu 7 voturi pentru, din 7 voturi
valabil exprimate.
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Se trece la punctul nr.7 de pe Ordinea de Zi
7. Informare - Raportul de activitate al primarului comunei Becicherecu Mic pentru
anul 2015
Discuţii: Domnul preşedinte prezintă raportul de activitate al primarului comunei
Becicherecu Mic pentru anul 2015.
Se trece la punctul nr.8 de pe Ordinea de Zi
8. Cereri
Doamna Ichim – Huţu Mihaela solicită acordarea unui termen suplimentar pentru
cosntruirea unei locuinţe conform L 15/2003
Consiliul Local – de acord cu un termen de 6 luni
Doamna Mariş Cosmina solicită acordarea unui termen suplimentar pentru
cosntruirea unei locuinţe conform L 15/2003
Consiliul Local – de acord cu un termen de 6 luni
Doamna Lorencz Cosmina solicită acordarea unui termen suplimentar pentru
cosntruirea unei locuinţe conform L 15/2003
Consiliul Local – de acord cu un termen de 6 luni
Domnul Ardelean Cristian solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită conform
Legii nr.15/2003
Consiliul Local – de acord cu înscrierea în tabelul beneficiarilor de teren în folosinţă
gratuită
Domnul Muller Darius solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită conform Legii
nr.15/2003
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Consiliul Local – de acord cu înscrierea în tabelul beneficiarilor de teren în folosinţă
gratuită
Domnul Benţan Liviu Dorin solicită cumpărarea terenului concesionat
Consiliul Local – solicitarea va fi repartizată către comisia juridică şi către un expert
evaluator
Domnul Juravle Gică solicită cumpărarea terenului concesionat
Consiliul Local – solicitarea va fi repartizată către comisia juridică şi către un expert
evaluator
Doamna Szucs Ilonka solicită cumpărarea imobilului închiriat
Consiliul Local – este necesară apartamentarea imobilului pentru a fi transmis spre
evaluare
Doamna Bilan Călina solicită prelungirea contractului de concesiune
Consiliul Local – de acord, solicitarea va fi transmisă către comisia juridică
Domnul Nicodin Gabriel Daniel solicită ridicarea dreptului de ipotecă de pe terenurile
cumpărate în rate
Consiliul Local – solicitarea va fi repartizată către comisia buget – finanţe pentru a
verifica plăţile în contabilitate
Domnul Ciontoş Cristian solicită ridicarea dreptului de ipotecă de pe terenul înscris
în CF nr.400856 şi încetarea măsurilor de executare silită pornite împotriva acestuia
Consiliul Local – solicitarea va fi transmisă către comisia juridică şi către executorul
judecătoresc pentru a ne comunica cheltuielile de executare, iar după achitarea
acestora va fi întocmit un proiect de hotărâre pentru ridicarea dreptului de ipotecă
asupra terenului.
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Domnul Botez Constantin solicită închiriearea unei suprafeţe de teren pentru
comercializarea produselor apicole
Consiliul Local – solicitarea va fi repartizată comisiei de urbanism pentru delimitarea
amplasamentului
Domnul Baroescu Constantin solicită scutirea de la plata taxelor de salubritate
deoarece nu locuieşte în imobil
Consiliul Local – conform HCL nr.01 din 14.01.2016 taxa de salubritate se percepe
pentru fiecare gospodărie
Se trece la punctul nr.9 de pe Ordinea de Zi
9. Diverse
Domnul preşedinte prezintă HCJ pentru aprobarea Zilei Judeţului Timiş în data de
28 iulie a fiecărui an, sesizările domnilor Ciontoş Cristian, Năstasă Mihai, Tudor Daniel
şi Tudor Marian privind extinderea reţelei electrice şi drumurile de acces la gospodăriile
acestora, scrisoarea Platformei Unioniste privind invitaţia la conferinţa organizată pentru
înfrăţirea localităţilor din România cu localităţile din Republica Moldova şi adresa ISC
Timiş cu privire la inventarierea clădirilor cu risc seismic de pe raza comunei
Becicherecu Mic.
Domnul consilier Glujdea Sandu Sorinel întreabă dacă nu se poate modifica orarul
de funcţionare al autobuzului de pe ruta M44. Domnul primar arată că modificarea
orarului sau suplimentarea curselor pe ruta M44 ar ridica semnificativ costurile. De
asemenea acesta arată că orarul ales este agreat de 90% din pasageri.
Domnişoara consilier Lazarov Lavinia Olivia atrage atenţia domnului primar şi
domnului viceprimar că de Ziua Internaţională a Femeii nu a primit nici o felicitare din
partea acestora.
Domnul consilier Muşat Gheorghe arată că este nemulţumit de colaborarea cu
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate în situaţia domnului
Danciu Ion şi arată că este amânat cu soluţionarea cererii.
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Domnul primar arată că în situaţia domnului Danciu Ion plata s-a făcut într-un cont
de taxe şi impozite şi trebuie urmărit fluxul monetar pentru că există o adresă scrisă prin
care fostul primar şi-a asumat faptul că a soluţionat problema domnului Danciu Ion, iar
solicitarea trebuie verificată şi la compartimentul de taxe şi impozite.
Domnul primar informează Consiliul Local despre starea de sănătate al domnului
Ispas Eugen şi arată că acesta se va întoarce în ţară în următoarele săptămâni.
Domnul consilier Muşat Gheorghe întreabă în ce stadiu ne aflăm cu schimbul de
teren pentru cimitir.
Domnişoara consilier Lazarov Lavinia Olivia arată că a înscris în CF terenul şi l-a
dezlipit pentru un schimb, dar îl aşteaptă pe proprietar să se întoarcă în ţară pentru a
putea întocmi documentele.
Domnul primar arată că şi el a întocmit documentele pentru un schimb între comuna
Becicherecu Mic şi doamna Rusu Dorica pe o variantă de prelungire a cimitirului în
spate şi va solicita comisiei juridice să facă o ofertă de schimb pentru a demara
procedurile necesare schimbului imobiliar.
Domnul preşedinte declară închisă sesiunea de lucru a Consiliului Local la ora
20:00.
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