Incheiat cu ocazia sedintei ordinare a consiliului local al comunei Şag din data de 29.03.2007.
Se incepe sedinta la ora 12.30 conform convocatorului secretarul comunei d-ul Nierges Petru face apelul nominal
si constata ca toti consilierii sunt prezenti.
La sedinta participa d-ul, Viceprimar Badai Stefan, d-ul Jurist Jebelean Iosif si dna Balanescu.
D-ul Secretar Nierges Petru citeste procesul verbal incheiat cu ocazia sedintei extra- ordinare a C.L sag din data de
23.02.2007.
Dupa citire procesului verbal d-ul Secretar Nierges Petru intreaba daca sunt obiectii pe marginea acestuia.
Dl. Consilier Vieru Cornel are obiectii in legatura cu lucrarea depusa de catre Primaria comunei Parta, pentru acordarea
avizului pentru reteaua de canalizare, d-ul consilier spune ca sa atribuit gresit d-ului consilier Sarbovan Vlad Calin
afirmatia ca acesta ar fi spus, nu se va aproba strapungerea digului de aparare in raza comunei Sag , aceasta afirmatie
find facuta de catre el.
Dl. secretar Niergeş Petru întreabă dacă mai sînt şi alte obiectii. Neexistînd alte obiectii, procesul verbal este supus la
vot, fiind aprobat cu 11 voturi pentru.
Secretarul comunei dl. Niergeş Petru solicită propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. Sabadas Nelu Florinel propune pe dl.Pavel Alexandru Dan , Secretarul întreabă dacă sînt şi alte propuneri,
neexistînd se supune la vot Este ales preşedinte de şedinţă dl. consilier Pavel Alexandru Dan cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă Pavel Alexandru Dan citeşte ordinea de zi, si propune introducerea a doua noi puncte pe
ordinea de zi Hotarare privind anularea H.C.Local Sag nr.188/21.12.2006 si hotarare privind inregistrarea si tinerea
evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatriculari si stabilirea taxei anuale datorata pentru vehiculele
lente. D-nul Presedinte întreaba dacă sînt obiecţii privind ordinea de zi. Neexistînd se supune la vot obţinînd 11 voturi
pentru.
Primul punct pe ordinea de zi este hotărîre privind anularea H.C.L Sag nr.180/21.12.2006.
Se citeşte referatul d-lui Jurist Jebelean Iosif nr.1291/02.03.2007 si raortul favorabil al Comisiei de Specialitate. Dl
preşedinte întreabă dacă sînt obiecţii ne existand supune la vot propunerea de anulare. Se obtin 11 voturi pentru.
Se trece la primul punct al ordinii de zi – hotărîre privind anularea hotarari nr.180/21.12.2006,se citeste raportul favorabil
al comisiei de specialitate care este favorabil.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt obiectii ne existand se supune la vot si se voteaza cu 11 pentru.
Se trece la punctul doi pe ordinea de zi hotare privind aprobarea vanzari terenului din CF nr.1496 Sag,aferent
casei cumparate in baza Legii nr.112/2005 de catre d-ul Vucoiev Nicolae.
Dl. preşedinte de şedinţă citeste raportul favorabil al comisiei de specialitate.
Nu sînt obiecţii şi hotărîrea se adoptă 11 voturi pentru.si raportul de evaluare se insuseste cu valorile propuse de catre
expert 6,3 euro/mp.
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi hotarare privind anularea H.C.L Sag.nr.188/21.12.2006,se citeste
adresa inaintataa de catre Institutia Prefectului Judetului Timis ,nr.540 si 714/DII/d1 din 7.03.2007 prin care se sesizeaza
ilegalitatea adoptari de catre C.L.Sag a hotarari nr.188/21.12.2007.
D-ul Presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectii ne existand se voteaza cu 11 voturi pentru anularea hotarari
nr.188/21.12.2006.
Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi hotarare privind inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru
care nu exista obligatia inmatriculari si stabilirea taxei anuale datorata pentru vehiculele lente.
Se citeste referatul dlui Secretar Nierges Petru nr.1362/29.03.2007 in legatura cu necesitatea adoptari unei hotarari.
D-ul Presedinte de sedinta intreaba daca exista obiectii in legatura cu aceasta propunere ne existand d-ul consilier Pavel
Alexandru Dan , propune urmatorele valori pentru taxa care urmeaza a fi perceputa pentru vehiculele din aceste clase.
Se instituie taxa pentru vehicule lente în lei/vehicul/an dupa cum urmează:
•
•
•

pentru carute, mopede, si vehicule cu masa autorizată pană la 750 Kg. - 10 lei;
pentru vehicule cu masa autoriză cuprinsă intre 750 -3500 Kg -15 lei;
pentru vehicule cu masa autorizata peste 3500 Kg -44 lei.

D-ul Presedinte intreaba daca sunt si alte obiectii ne existand supune la vot si se voteaza cu 11 voturi pentru.
Următorul punct pe ordinea de zi este ,,Diverse”:
D-ul Presedinte de sedinta supune atentiei consiliului documentatia cu privire la Tema de proiectare pentru PUZ, pentru
centru civic si tema pentru proiectare gradinita cu program prelungit in regim parter pt. 50 copii cu posibilitate de
extindere. Consiliul Local a studiat documentatia si este de acord cu cele doua documentatii propuse.
D-ul Consilier Sarbovan Vlad Calin a propus realizarea in cadrul proiectului Centru Civic a unui teren de baschet in
Parcul Comunal.
Se discuta documentatia depusa de catre d-na Balanescu in legatura cu variantele propuse pentru schimbul de teren
identificat cu nr top. 282-283/b/2 consiliul Local este de acord cu varianta prin care terenul cu nr. top. 282-283/b/2 este
alaturat constructiei identificata cu nr.top. 282-283/b/1 si in principu Consiliul Local este de acord cu schimbul de teren
urmand ca d-na Balanescu sa faca demersurile necesare.
D-ul Presedinte de Sedinta Pavel Alexandru Dan citeste referatul d-lui Jurist Iosif jebelean nr. 1326/27.03.2007, prin care
supune atentiei consiliului Local situatia in care se afla Plaja Raului Timis si aprobarea unui studio de oportunitate in
vederea declansari proceduri de concesionare a acestor terenurii, prin licitatie publica deschisa. Consiliul local este de
accord cu realizarea acestui studi . D-ul Presedinte intreaba daca sunt obiectii. Ne existand se supune la vot si se
voteaza 10 pentru iar d-ul Consiler Bogdan Claudiu Oliver este impotriva.

Se citesc cererile pentru acordarea unui loc de casa, a următoarelor persoane: Novacovici Stelian, Novacovici
Alexandru, David Cosmin Casian, Stoici Slavita, Rodica Duma Adina, Duma Gavril, Ciolac Mariana, Crap Vasile, Sarpe
Mirabela, Horga Alina-Andreea, Leahu Victor si Buda Flavius. Consiliul este în principiu de acord cu acordarea de locuri
de casă şi se propune înscrierea pe lista şi în momentul în care va dispune de terenul necesar se vor aloca în
conformitate cu normele legale şi lista de priorităţi.
Se citesc cererile pentru aprobarea cumparari terenurilor aferente constructiilor edificate pe terenurii obtinute prin
concesiune.
Se citesc cererile D-lor: Copceac Mihai, Ienea Claudia Carmen, Jupanu Florin, Buda Ioan, Batrana Branco Ioan, Batrana
Ioan, Trut Jorj, Tiberiu Sorin si Pollman Liliana. Consiliul Local este in principiu de acord cu vazarea acestor terenurii
,personelor solicitante, urmand a-se efectua raporturii de evaluare pentru aceste suprafete de catre o firma autorizata.
Se citesc cererile dl-or Sarbovan Vlad Calin Medic Uman si a d-nei dr. Chirila Gabriela medic stomatolog, cu privire la
aprobarea prelungiri contractului de inchiriere pentru spatiile situate in str.VIII, nr.1 cu destinatie de cabinete medicale .
Consiliul este de accord cu prelungirea acestor contracte pe o perioada de 2 ani, in acest sens votand 10 consilierii.
Se citeste raportul de control venit din partea Autoritati de Sanatate Publica al Judetului Timis nr.8/b/16.02.2007,
prin care se costata deficientele la sistemul de distributie a apei si asupra calitati apei si totodata masurile care trebuie
intrpinse pentru remedierea deficientelor constatate, precum si termenele de remediere a acestora.
Consiliul Locala a stabilit ca aceste masuri vor fi realizate de catre aparatul de specialitate al primariei Sag, si s-a propus
contactarea SC Aquatim Timisoara, pentru a prelua in viitor activitatea de distributie a apei si canalizare a comunei Sag.
Se citeste cererea d-nei instructor Mirtys Mirea nr. 1315/27.03.2007 care solicita acordarea prin inchiriere a Caminului
Cultural in zilele de luni si vineri de la ora 17 la ora 19 pentru desfasurarea unei activitati de dansurii sportive. Consiliul
este de accord cu inchirierea spatiului solicitat.
Se citeste cererea inaintata de catre d-ul Codreanu Cornel nr. 1325/27.03.2007, prin care solicita acordarea unui aviz de
principiu in vederea construiri unei hale cu destinatia de depozit, pentru piese auto pe terenul inscris in Cf.3238 Sag cu
nr.top A216/1/3/1/6 arabil in extravilan in suprafata de 3,9300 ha. Consiliul Local studiaza documentatia depusa si
constata ca cererea depusa este facuta in numele d-lui Codreanu Cornel iar titularul de drept al terenului este d-na
Malinovski Georgeta si sotul acesteia Malinovski Emil Nicolae ca atare consiliul local nu poate acorda avizul solicitat.
Se citeste cererea d-lui Makk Gheza care atrage atentia asupra situatiei precare in care se afla vecinul s-au
Ravac Marius, bolnav psihic si imposibilitatea acestuia de a se intretine. Consiliul Local a stabilit sa se efectueze o
ancheta sociala in acest caz, in vederea trimiteri la comisia speciala pentru persone cu handicap.
Se citeste cererea nr. 1269/26.03.2007 a SC Blumen Garten SRL pentru aprobarea concesionari ,a unei suprafete de 10
mp situate in fata imobilului pentru activitati comerciale specifice firmei.
Consiliul Local este de acord cu inchirierea acestui spatiu pe perioada sezoniera conform prevederilor legale.
Se citeste cererea d-nei Baran Marcela nr. 1028/08.03.2007 care solicita acordarea unui spor salarial de 15%.
Consiliul local ia act de cererea depusa de catre d-na Baran Marcela si constata ca solutionarea cereri nu este de
competenta consiliului local.
Se citeste cererea d-lui Brie Ioan care solicita aprobarea cumparari gradinii aferente casei de locuit situate in comuna
Sag, str.a-I-a nr.34 casa cumparata in baza Legii nr.112/2005. Consiliul local este in principiu de acord cu vanzare dupa
efectuarea unui studiu de evaluare.
Se citeste cererea inaintata de catre d-na Kanalas Ghizela, privind renuntarea la serviciile actuale de tiparire a ziarului
local ( Jurnalul de Sag ), si trecerea acestei activitati de tiparire catre SC Cosmoplitan Art SRL. Prin aceasta se va
reduce costul final de editare a ziarului. Consiliul local este de acord cu aceasta propunere.
Se aduce la cunostinta consiliului adresa nr. 1348/29.03.2007, venita din partea SC Retim Ecologic Service SA, in
legatura cu adresa inaitata de catre Primaria comunei Sag pentru realizarea igienizarii in zona Deponeului Parta-Sag.
Se citeste referatul d-nei Stancu Mioara inregistrat cu nr.946/05.03.2007 prin care solicita fonduri pentru
repararea cladiri cu destinatia de muzeu. Consiliul local propune incheierea unui contract de comodat incheiat intre
Biserica Ortodoxa Romana, proprietarul de drept al cladirii si Consiliul Local si numai dupa aceia se va putea aloca bani
pentru aceste reparatii.
Toti cei 11 consilieri locali find de accord cu aceasta prounere.
Se citeste cererea d-lui Magdas Augustin care solicita aprobarea scoateri a trei pomi di fata imobilului , avand in vedere
raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru scoaterea acestor pomi, consiliul este de acord, 11 voturi pentru.
Se citeste cerere d-nei Nichitean Ileana care solicita alocarea unei locuinte sociale. Consiliul Local solicita
efectuarea unei anchete sociale in acest caz.
D-ul Presedinte de sedinta intreaba daca sunt si alte probleme de discutat.
D-na consilier Bosca Olimpia atrage atentia ca sa discutat in sedinta anterioara de prevederile Statutului alesilor locali
pentru plata a doua sedinte pe comisii si una in plen, pe luna.
Consiliul local aproba plata acestor sedinte.
D-nul Presedinte intreaba daca mai sunt si alte probleme. Neexistand declara sedinta inchisa.
Presedinte de sedinta,
IADUCEC DOREL
A consemnat,
Secretar
NIERGES PETRU

