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JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

         LUGOJ  

 

 

 

 

 

 

                                                            PROCES-VERBAL 

                                                          încheiat azi  14.03.2016  

                                în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Lugoj  

 

 

 

 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 248 din 09.03.2016 prin care se 

aduce la cunoştinţa consilierilor  locali şi ordinea de zi (Dispoziţia se află la dosar). 

 La şedinţă participă: dl.Primar ing. Francisc Costantin Boldea, dl.Viceprimar Galescu 

Cristian Pavel, dl.Secretar  Ciucu Dan.  Din partea executivului la şedinţă participă: dl.Gălin Petru, 

dl. Negruțiu Cotizo. Este prezentă mass-media locală.  

 Sunt prezenţi următorii consilieri locali: dl.Agache Mihai, dl.Ambruş Ioan, dl.Baboniu 

Marius Cornel, dl.Barboni Ioan, dl.Bădina Nicu, dl.Blidariu Ştefan, dna Cimponeriu Rodica, dna 

Corbeanu Adriana Gabriela, dna Coţolan Voichiţa Ofelia, dl.Crăciunescu Iosif, dl. Gaidoș Albin 

dna Grozav Gerlinde, dl.Savu Constantin, dna Szucs Diana Maria, dl.Tech Alin. 

 Preşedinte de şedinţă este dl. cons. Agache Mihai, conform Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Lugoj. 

Dl.Agache  - sunt prezenţi un număr de 16 consilieri locali. Lipesc motivat dnii cons: 

Daminescu Porfir Dorel și Ivan Dragoș Sebastian, dl. cons. Pădurean a anunțat că întârzie. 

Dl.Agache - deschidem şedinţa extraordinară a Consiliului local din data de 14.03.2016, 

convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 248 din 09.03.2016, având pe ordinea de zi  următoarele 

proiecte: 

1. Rectificarea bugetului local pe anul 2016. Inițiator:  Primarul Municipiului Lugoj. 

                  2. Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. 179 din 25.02.2014 încheiat 

cu INTESA SANPAULO BANK. Inițiator:  Primarul Municipiului Lugoj. 

Dl.Agache – supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun atenției pct. 1 pe ordinea de zi Rectificarea bugetului local pe anul 

2016. 

Dl. Agache – supun atenției Anexa Venituri.  Discuții?  

Dl.Agache - se propune majorarea Veniturilor astfel: 

- cote defalcate din impozitul pe venit suma de  + 494,24 mii lei. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot sume defalcate din TVA    + 6,03 mii lei. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot donații și sponsorizări  +  6,76 mii lei. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Venituri fiscale   + 500,27 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 
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Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Veniturile secțiunii de funcționare + 115,03 mii lei. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Veniturile secțiunii de dezvoltare   + 392,00 mii lei. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total Venituri   + 507,03 mii lei, rezultă suma de  88.595,00 mii 

lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun atenției Anexa Cheltuieli. Discuții? 

Dl.Agache – supun la vot cap. 51.02 Autoritate executivă, Secțiunea de funcționare             

-  146,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot cap. 51.02 Autoritate executivă, Secțiunea de dezvoltare   + 25,00 

mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total cap. 51.02 Autoritate executivă  suma de    - 121,00 mii lei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot  cap. 54.02 Alte servicii publice generale, Secțiunea de 

funcționare SAIDP   + 200,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total  cap. 54.02 Alte servicii publice generale   + 200,00 mii lei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot  cap. 65.02 Învățământ, Centrul Financiar Liceul Tehnologic 

A.Vlaicu, Secțiunea de dezvoltare, proiecte cu finanțare din fonduri externe   + 17,00 mii lei. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Centrul Financiar Școala Gimnazială nr. 12 – Măguri, Secțiunea 

de Funcționare   + 8,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Centrul Financiar Școala Gimnazială de Muzică Filaret Barbu, 

Secțiunea de Funcționare   – 11,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Centrul Financiar Școala Gimnazială de Muzică Filaret Barbu, 

Secțiunea de  dezvoltare   + 15,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot  total Centrul Financiar Școala Gimnazială de Muzică Filaret 

Barbu  +  4,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asitenței sociale 

(DASC), secțiunea de funcționare  + 6,03 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot  cap. 65.02 Invățământ, total Secțiunea de funcționare   + 3,03 mii 

lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot cap. 65.02 Învățământ, total Secțiunea de dezvoltare  + 32,00 mii 

lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 
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Dl.Agache – supun la vot total cap. 65.02 Învățământ  + 35,03 mii lei. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, Biblioteca Municipală 

Lugoj, Secțiunea de funcționare  + 5,00  mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot  Școala Populară de Arte, Secțiunea de funcționare   + 5,00 mii 

lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache- supun la vot Tineret, Secțiunea de funcționare  -  8,00 mii lei. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Alte servicii în domeniul Culturii, Secțiunea de funcționare          

- 4,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Clubul Sportiv Municipal Lugoj, Secțiunea de funcționare           

+ 4,50 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total Secțiunea de funcționare cap. 67.02 Cultură, recreere și 

religie  + 2,50 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total cap. 67.02. Cultură, recrere și religie  + 2,50 mii lei. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot cap. 68.02  Asigurări și asitență socială, Secțiunea de funcționare  

+ 8,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total cap. 68.02 Asigurări și asitență socială + 8,00 mii lei. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, Locuințe, 

Secțiunea de dezvoltare  +  62,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Iluminat public, Secțiunea de dezvoltare  + 10,00 mii lei. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințele, Secțiunea 

de funcționare  + 47,50 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințele, Secțiunea 

de dezvoltare  + 263,00 mii lei. Discuții? 

Dl.Ambruș - la Cheltuieli de capital expertiza tehnică Modernizare Stație de Epurare Lugoj 

(Jabăr)  + 46,00 mii lei și expertiza tehnică Realizarea unei zone de agrement și sport pe terenul 

fostului Ștrand  + 46,00 mii lei, ce înseamnă? 

Dl.Primar – referitor la primul punct, Firma Confort ar fi trebuit să primească înapoi 

garanția de 10 miliarde lei, la executarea lucrării. Întrucât a existat Anexa nr. 2 care nu a fost 

îndeplinită, banii nu i-am dat și trebuie să îndeplinim ceea ce prevede Anexa nr. 2, așa că trebuie să 

avem o expertiză în baza căreia trebuie să scoatem  la lictație lucrările rămase de efectuat. Asta este 

referitor la Stația de Epuare, punerea în funcțiune este altceva. Sunt lucrări rămase de executat, 

rămase neexecutate  după  ce s-a făcut recepția celor 148 obiecte de investiții care sunt predate la 

SC Meridian 22 SA. 
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Referitor la a doua problemă: în vederea rezilierii contractului cu MATCON privitor la 

Ștrand, datorită neînțelegerii dintre firma constructoare și proiectant, numai pe baza unei expertize 

se pot vedea lucrările care au fost decontate.  Ei spun că mai avem de plătit 2 miliarde lei, însă doar 

expertiza ne poate spune acest lucru pe baza căreia vom face un Caiet de Sarcini și vom scoate la 

licitație lucrările care mai sunt de executat, fără această expertiză nu avem niciun cadru legal 

pentru a le scote la licitație, dealtfel și  Firma MATCON  a ajuns la concluzia că dorește rezilierea 

contractului.  

Dl.Ambruș -în ceea ce privește Stația de Epuare,  lucrările din Anexa nr. 2  nu au fost făcute 

și există încă garanția că puteți  să executați  lucrările fără niciun fel de expertiză, atâta timp cât     

s-au făcut recepții și cei de la Biroul investiții sunt responsabili. Dacă executați garanția și faceți 

lucrarea... 

Dl.Primar – contractul a expirat. 

Dl.Ambruș - nu are importanță, se rezolvă problema fără expertiză. Dacă contractul a 

expirat,  cu atât mai mult trebuie percepute penalizări de execuție a contractului. Referitor la partea 

cu Ștrandul la fel, nu se face expertiză. Ați plătit lunar, ați solicitat niște bani în plus, au fost 

achitate aceste lucrări, dacă nu au făcut Anexa cei care au câștigat licitația, sau există o problemă 

de calitate acolo, Biroul de investiții să-și asume răspunderea. Fără expertiză, expertiză doar în 

situația în care intrați în instanță. 

Dl.Bădina – suntem la  proiectul de hotăre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, 

la cap. 70.02 Secțiunea de dezvoltare Cheltuieli de capital, ordonatorul de credite solicită o sumă 

necesară unei expertize, noi nu putem decât să aprobăm această sumă, iar autoritatea executivă  va 

aloca sau nu sumele. În ședința de azi, Consiliul local aprobă în principiu o cheltuială solicitată de 

ordonatorul de credite. 

Dl.Ambruș – noi am întrebat, vom vota ca atare. 

Dl.Agache – supun la vot Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințele, Secțiunea 

de dezvoltare, Cheltuieli de capital    + 263,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Capitolul Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințele, Secțiunea de dezvoltare, nu 

a întrunit cvorumul necesar, obținând 9 voturi pentru, 7 abțineri dnii cons: Agache, Ambruș, 

Blidariu, Gaidoș,  Tech, dnele cons. Corbeanu și Szucs. 

Dl.Agache – s-a votat, dar dl. Negruțiu ne poate da câteva detalii despre asta. 

Dl.Negruțiu – referitor la expertiza la Stația de Epurare: s-a făcut lucrarea  cu o firmă, s-a 

scos la licitație iar punerea în funcțiune a câștigat-o altă firmă care susține că mai sunt unele lucruri 

care trebuie făcute de către firma care a făcut lucrările. Am scos la expertizare dacă este real ce  

spun sau nu și aceeași expertiză va spune și ce mai trebuie făcut în plus. Firma Confort este în 

faliment și nu mai putem lucra cu ei. 

Dl.Ambruș - trebuia să aibă 10% garanție. 

Dl.Primar – cât este suma? 10 miliarde lei? 

Dl.Negruțiu –  aproximativ  13 miliarde lei. 

Dl.Ambruș  - nu vă ajunge garanția? 

Dl.Negruțiu – ne ajunge. 

Dl.Primar – este vorba de un obiectiv de investiții, trebuie să privim lucrurile în mod serios.  

Dl.Negruțiu – asta este la  Stația de Epurare,  la Ștrand pentru modificarea proiectului, firma 

proiectantă a cerut o sumă mare, trebuie făcută expertiză cu stadiul lucrărilor, cât s-a achitat din ele 

și ce trebuie făcut pentru punerea în funcțiune a Ștrandului. 

Dl.Primar – asta ar fi singura soluție care ar urgenta terminarea Ștrandului. 

Dl.Agache – bugetul este dezechilibrat cu această sumă. 

Dna Coțolan – propun o pauză pentru consultări asupra acestui aspect. 

Se acordă pauză de 5 minute. 

La ora 14
30

 intră în sala de consiliu, dl. cons. Pădurean. Sunt prezenți 17 consilieri locali. 

Dl.Primar – vreau să vă spun că fără aprobarea acestei sume, nu putem să accesăm niciun 

proiect europen, nu putem să facem nici elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă  care 

este absolut necesar. Nu se poate acționa prin ghid un proiect european de infrastructură până nu 
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este realizat acest plan care sunt în același capitol cu expertizarea și nu putem face nici reabilitarea 

bazinului  de retenție ape pluviale – proiectare. 

Dl.Ambruș - am spus că nu suntem de acord cu cele două expertizări. 

Dl.Primar – dar cu celelalte sunteți de acord. 

Dl.Ambruș - scriem expertiză tehnică și atât, se scot titlurile. 

Dl.Primar – pe noi ne interesează cele două lucruri: Reabilitare bazin retenție ape pluviale – 

proiectare și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. 

Dl.Ambruș - propunerea este, la Secțiunea de dezvoltare Cheltuieli de capital să modificăm 

Expertiza tehnică Modernizare Stație de Epurare Lugoj (Jabăr) + 46,00 mii lei,  cu: Expertiză 

tehnică  + 92,00 mii lei și să scoatem integral: Expertiză tehnică  Reabilitarea unei zone de 

agrement și sport pe terenul fostului Ștrand, suma de 263,00 mii lei rămâne valabilă. 

Dl.Agache – nu există titlu în buget.  

Dl.Primar – este vorba de  de Expertiza tehnică Modernizare Stație de epurare Lugoj (Jabăr) 

și Expertiza tehnică Realizarea unei zone de agrement și sport pe terenul fostului Ștrand, cu care 

grupul PNL nu este de acord și să trecem  Expertize tehnice cu suma de 92,00 mii lei. 

Dl.Gălin – tehnic vorbind este bine.  

Dl.Agache – supunem la vot încă o dată  Secțiunea de dezvoltare cu suma de 263,00 mii lei 

și când ajungem la Fișele obiectivelor de investiții, modificăm acolo. 

Dl.Ambruș - da.  

Dl.Agache – supun la vot, Secțiunea de dezvoltare cu suma de  + 263,00 mii lei.  

Dl.Ambruș - cu cele două mențiuni. 

Dl.Agache – supunem la vot Secțiunea de dezvoltare cu cele două mențiuni. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere  dna cons. Cimponeriu. 

Dna Cimponeriu – motivez votul: suma de +  263,00 mii lei, a mai fost votată odată. 

Dl.Agache – supun la vot Secțiunea de funcționare cap. 70.02 Locuințe, servicii și 

dezvoltare publică   + 47,50 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Secțiunea de dezvoltare cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică + 335,00 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică + 382,50 

mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total Anexa Cheltuieli, Secțiunea de funcționare   + 115,03 mii 

lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total Secțiunea de dezvoltare  Anexa Cheltuieli   + 392,00 mii lei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot total Anexa Cheltuieli + 507,03 mii lei. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Lista obiectivelor de investiții, cu precizările făcute anterior. 

Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot  Lista detaliată a poziției C Alte cheltuieli de investiții, lit. b)  

Dotări independente. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Lista detaliată a poziției C Alte cheltuieli de investiții, lit d) 

Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările și intervențiile pentru 

prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale 
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precum cheltuieli legate de realizarea acestora, aici se face modificarea: în loc de Expertiză 

tehnică Realizarea unei zone de agrement și sport pe terenul fostului Ștrand al orașului, va fi: 

Expertiză tehnică. 

Dl.Secretar – va fi o singură poziție cu suma de 92,00 mii lei.  

Dl.Agache – pe listă sunt 3 puncte:  Expertiză reabilitare Pod de Fier, Expertiză tehnică 

Realizarea unie zone de agrement și sport pe terenul fostului Ștrand al orașului și Expertiză tehnică 

Modernizare Stație de Epurare în municipiul Lugoj. 

Dl.Bădina – Lista obiectivelor de investiții se supune la vot așa cum a fost, nu s-au făcut 

amendamente la Lista obiectivelor de investiții. 

Dl.Secretar – a trecut  cu amendamentele care au rezultat din votare. 

Dl.Agache – rămâne  Expertiza reabilitare Pod de Fier și pct. 2 va fi: Expertiză tehnică cu 

suma de 92,00 mii lei. Cine  este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Lista detaliată a poziției C Alte cheltuieli de investiții, lit c) 

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și  a altor studii aferente 

obiectivelor de investiții.  Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Fișele obiectivelor de investiții, Fișa obiectivului de investiții 

privind Achiziție seifuri cu temporizare pentru casieria PML. Discuții? Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Fișa obiectivului de investiții Reparații capitale Școala 

gimnazială de muzică Filaret Barbu. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Fișa obiectivului de investiții, Transformare bloc MApN în 

locuințe sociale – execuție. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă, în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Fișa obiectivului de investiții Alimentare cu energie electrică 

stație pompare zona lotizare MApN - execuție. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – Fișa obiectivului de investiții Expertiza tehnică Realizarea unei zone de 

agrement și sport pe terenul fostului Ștrand al orașului, Fișa obiectivului de investiții Expertiza 

tehnică Modernizare Stație de Epurare în municipiul Lugoj nu le supunem la vot, pentru că nu au 

finanțare. 

Dl.Agache – supun la vot Fișa obiectivului de investiții  Reabilitare bazin retenție ape 

pluviale – Municipiul Lugoj. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Fișa obiectivului de investiții Plan de Mobilitate Urbană 

Durabilă. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Bugetul general consolidat al Unității Administrativ                  

-  Teritoriale pe anul 2016 total Venituri  122.579,00 mii lei.  Discuții? Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot  total Cheltuieli    167.899,77 mii lei. Discuții? Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot Bugetul General Consolidat al Unității Administrativ – 

Teritoriale pe anul 2016.  Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Agache – supun la vot proiectul de hotărâre privind Rectificarea bugetului local pe anul 

2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Se aprobă în unanimitate cu, 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 46/14.03.2016 

Dl.Agache – supun atenției pct. 2 pe ordinea de zi Aprobarea Actului adițional nr. 1 la 

Contractul de credit nr. 179 din 25.02.2014 încheiat cu INTESA SANPAULO BANK.  

Dl.Agache – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 16 voturi, 1 abținere dna cons. Szucs. 

Se adoptă Hotărârea nr. 47/14.03.2016 

Nemaifiind discuţii dl. Agache  declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 

local din data de 14.03.2016. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR 

                 ing. Agache Mihai                                                                          Ciucu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


