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PROCES VERBAL 

Al ședinței ordinare din data de 30.01.2020 
 

 

La ședința ordinară din data de 30.01.2020, ora 14.00 , au participat următorii consilieri 

locali: 

 

         1. BLAJOVAN IONEL 

         2. BUCUR IOAN ADRIAN 

         3. BUDULAN IOAN-VALENTIN 

         4. BABA IOAN DANIEL  

         5. BOITOȘ DAN VICTOR 

         6. CIRESAN VIOREL IOAN 

         7. CUTUREAN FLORIN ILIE  

         8. CSILLAG PAL GHEORGHE 

         9. JURJONI OANA STANCUTA  

       10. LELESCU CONSTANTIN  

       11. MARTON BENJAMIN  

       12. PODEAN MARINICA DORINEL  

       13. STANIMIRESCU SORIN PETRU 

 

La ședință au participat: dl. primar Carebia Petru, d-na. secretar general Ardelean 

Mariana, d-na inspector principal Neidoni Simona, d-na referent principal Biriescu Claudia, dl. 

inspector asistent Vlaiconi Gabriel, d-na referent principal Lalescu Nichiteanu Maria și d-na 

referent superior Dragsineanțu Carla. 

În sală a mai fost prezentă și d-na Lungu Daniela cu domiciliul în Lugoj. 

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare .  

            Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare și se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

Dl. consilier Podean Marinica propune ca președinte de ședință pe d-na Jurjoni Oana 

Stancuta consilier local care este aleasă cu unanimitate de voturi  președinte de ședință. 

D-na. președinte de ședință, arată că domnul primar Carebia Petru, prin Dispozitia nr. 

25 din 23.01.2020, a convocat ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Coșteiu. 

D-na Lungu Daniela prezintă o împuternicire pe care o dă d-nei președinte de ședință 

Jurjoni Oana și spune că este Primvicepreședinte al Asociației APACA și reprezintă membrii 

asociației și interesele lor precum și interesele dl. Borduz. 

D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Ați depus o solicitare, o cerere aveti? Care să 

intre pe ordinea de zi. 

D-na Lungu Daniela: Nu, avem niște puncte pe care fiecare membru al asociației prin 

mine au ceva de spus și de obiectat și de adus probabil lămuriri din partea dumneavoastră. 

 



 

 

            D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Avem un punct care să se intersecteze cu 

ordinea de zi? 

            Dl. primar Carebia Petru: Nu. 

            D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Dacă nu aveți nici o solicitare în scris atunci 

noi doar ordinea de zi o dezbatem, dacă aveți la diverse ceva trebuie să depuneți o cerere, 

conform Regulamentului Consiliului Local al Comunei Coșteiu aveți dreptul doar să asistați la 

ședință nu să interveniți. 

            D-na Lungu Daniela: De ce e ședință publică fiecare poate să-și  spună punctul de 

vedere vizavi de ordinea de zi. 

            Dl. primar Carebia Petru: Nu punctul de vedere să ne înțelegem doar să participe la 

ședință. Dacă omul are o problemă vine la comisia de specialitatși în ședința publică e adevărat 

poate să participe nicidecum să intervină să ieșim din cadrul legal. 

            D-na Lungu Daniela: Nici o problema, nu se iese din cadrul legal este strict legat pentru 

interesele membrilor asociației care sunt membrii comunității locale. 

            D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Trebuia  să fi depus în scris și atunci luam în 

considerare cererea dumneavoastră. 

            D-na Lungu Daniela: Nu vă supărați ordinea de zi din păcate nu se afișează, siteul 

primăriei a fost schimbat în fiecare an. 

           D-na Lungu Daniela: Să asist la ședință și să iau cuvântul cu privire la un anumit punct. 

           Dl. Consilier Stanimirescu Sorin: Nu aveți dreptul la nici un cuvânt în ședința publică 

punct, conform noilor reglementări. 

           D-na Lungu Daniela: Am solicitat și eu să văd ordinea de zi și materialele am solicitat 

dl. consilier Budulan și nici dânsul nu le-a avut. 

           D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Mă îndoiesc că nu a avut materialele, toți am 

avut materialele. 

           D-na secretar general Ardelean Mariana: Domnul consilier Budulan a făcut în scris o 

solicitare de documente. Ați primit materialele? 

            Dl. Consilier Budulan Valentin: Da. 

            D-na președinte de ședință dă citire ordinii de zi. 

 

Ordinea de zi se prezinta astfel: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice, de consultanță, 

de asistență și sau/reprezentare în justiție a Unității Administrativ – Teritoriale Coșteiu. 

     Inițiator primar Carebia Petru 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Coșteiu. 

Ințiator primar Carebia Petru 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul 

agricol pe semestrul II al anului 2019 și aprobarea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol. 

Inițiator primar Carebia Petru 



 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de muncă pe anul 2020 pentru 

efectuarea lucrărilor de interes local cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat. 

Inițiator primar Carebia Petru 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe 

raza U.A.T Coșteiu pentru anul școlar 2020 - 2021. 

Inițiator primar Carebia Petru 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea locuințelor 

sociale aflate în patrimoniul comunei Coșteiu. 

Inițiator primar Carebia Petru 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 71/28.11.2019 cu privire la 

completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Coșteiu. 

Inițiator primar Carebia Petru 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului situat în sat Hezeriș, comuna 

Coșteiu, jud. Timiș, punct ,, Antenă’’. 

Inițiator primar Carebia Petru 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării corecturilor de suprafață din evidențele 

Domeniului privat, din Pășunea comunală Coșteiu față de evidența din Ordinul 

Prefectului și cartea funciară. 

Ințtiator primar Carebia Petru  

10.   Diverse. 

Se aproba cu 12 voturi și 1 abținere (dl.consilier local Blajovan Ionel) ordinea de zi. 

Dl. Consilier Blajovan Ionel: Și fac precizarea stimată d-na secretar general UAT Coșteiu 

chiar în invitația care ni s-a pus la dispoziție spune că au pus la dispoziție toate materialele 

pentru ordinea de zi, vă fac precizarea că nu s-a pus decât 3 anexe din 9 anexe la proiecte. 

D-na secretar general Ardelean Mariana: Dacă ați fost la ședința pe comisii acolo s-au 

prezentat de către colegii mei documentele și proiectele de hotărâri și v-au fost predate într-un 

dosar de persoana responsabilă cu procedura.  

Dl. Consilier Blajovan Ionel: Dați-mi voie să termin de vorbit, dumneavoastră sunteți cea 

în măsură să verificați pe cei care îi numiți să dea invitațiile nicidecum eu să cer. 

D-na secretar general Ardelean Mariana: Să constat că nu ați avizat pe comisie proiectele, 

că nu le-ați văzut.  



 

 

Dl. președinte Boitoș s-au prezentat pe comisii materialele, d-vs le-ați văzut? 

Dl. Consilier Blajovan Ionel: Vreți să vă fac de fiecare data contra avizarea că nu sunt 

deacord. 

D-na secretar general Ardelean Mariana: Tocmai de aceea vă întruniți pe comisii unde dl. 

primar împreună cu mine repartizăm proiectele și ați primit toate aceste proiecte repartizate 

spre a fi avizate. 

Dl. primar Carebia Petru: Domnule consilier Boitoș ați discutat toate proiectele astea pe 

comisie? 

Dl. Consilier Boitoș Dan: Le-am discutat, el vrea să spună că nu am primit fiecare câte un 

set de materiale. 

Dl. agent Șef de Poliție Stan Adrian de la Poliția Coșteiu a intrat în sală și întreabă dacă 

sunt probleme întrebând-o pe d-na Lungu Daniela, deoarece s-a aflat în instituție și a auzit voci 

ridicate. 

      Dl. primar Carebia Petru: Spune că ne-am liniștit deocamdată. 

      Dl. agent Șef de Poliție Stan Adrian de la Poliția Coșteiu părăsește sala. 

 

    In continuare se trece la punctul 1 al ordinii de zi, d-na președinte de ședință Jurjoni Oana 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice, de 

consultanță, de asistență și sau/reprezentare în justiție a Unității Administrativ – Teritoriale 

Coșteiu.  

 

     Dl. consilier Budulan Valentin: Eu vreau să întreb? Chiar e necesară achiziționarea? 

     D-na secretar general Ardelean Mariana: Da, este necesară.  

     Dl. primar Carebia Petru: Sunt procese care ne depășesc e normal și firesc reprezentând 

Unitatea Administrativ-Teritorială să iei consultanță în momentele care sunt, cum au fost unele 

procese unde nu a fost necesar acolo că am trimis întâmpinări, sunt procese când trebuie să fim 

reprezentați de specialiști care asta fac în fiecare zi. 

     D-na secretar general Ardelean Mariana: Sunt și procese pe rol de un an. 

     Dl. consilier Budulan Valentin: Aia am înțeles. 

     D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Pentru fiecare luăm avocat sau pe general? 

     Dl. primar Carebia Petru: Pe general nu poți angaja 1 avocat pentru fiecare. 

     Dl. consilier Budulan Valentin: De exemplu din afara primăriei d-na Ardelean poate să 

reprezinte? 

     Dl. primar Carebia Petru:Ba da. 

     D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: În mod normal ar trebui să ai jurist cel care să te 

reprezinte. 

     Dl. primar Carebia Petru: Clar că sunt lucruri care le facem noi și le trimitem în instanță dar 

sunt care ne depășesc și uite sunt situații care trebuie șă ne reprezinte cineva, nu o să angajez 

avocat pentru mine sau pentru nu știu care, aici e vorba de Unitatea Administrtiv-Teritorială. 

    Dl. consilier Budulan Valentin: Cu câtva timp în urmă ați citit dosarele care le-a câștigat 

primăria, se poate să ni le spuneți? 

    D-na secretar general Ardelean Mariana: Toate dosarele pe rol existente le-am citit nu numai 

cele câștigate sau necâștigate, eu am prezentat situația tuturor dosarelor. Vă aduc o listă să o 

consultați, există și portalul instanței. 



 

 

     Dl. consilier Budulan Valentin: Se poate pentru ședința următoare să ni le puneți la 

dispoziție și cele care sau pierdut. 

    Dl. primar Carebia Petru: Toate o să vi le pună la dispoziție, toate s-au citit și dacă vrei să 

ști unul anume? 

    Dl. consilier Budulan Valentin: Nu, nu vreau unul anume. 

 

    Dl. Consilier Blajovan Ionel: Doar cele definitive și irevocabile. 

 

    D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Restul care sunt pe rol nu are rost. 

 

    Dl. consilier Budulan Valentin: Nu cele pe rol cele câștigate și cele pierdute. 

 

    D-na secretar general Ardelean Mariana: Toate sentințele în momentul în care au rămas 

definitive v-au fost prezentate, le-am prezentat la diverse , dar putem pe comisii să facem o 

întâlnire  să discutăm dosarele. 

 

    Dl. primar Carebia Petru: Da sigur, nu este nici un secret, sigur că da, sunt lucruri care nu 

avem ce să ascundem unii de alții. 

 

    Se supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi si cu 11 voturi ,, pentru’’ si 2 abtineri (Blajovan 

Ionel și Budulan Valentin) se adopta HCL nr. 4 din 30.01.2020. 

 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana citește punctul 2 al ordinii de zi,  proiectul de hotărâre 

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Coșteiu. 

    D-na referent superior Dragsineanțu Carla: Modificările aduse în Organigramă sunt: 

- În urma perioadei de stagiu a dl. Vlaiconi Gabriel-Petru și în urma raportului de 

evaluare a fost numit funcționar public definitiv din debutant, în inspector asistent. 

Plecarea doamnei Marcu Elena în pensie în luna ianuarie a rămas postul vacant și 

transformarea lui din referent în muncitor la compartimentul gospodărire. 

 

      Se supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi si cu 13 voturi ,,pentru’’se adopta  

HCL nr. 5 din 30.01.2020. 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana citește punctul 3 al ordinii de zi,  proiectul de 

hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe 

semestrul II al anului 2019 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii 

datelor în registrul agricol. 

   D-na referent principal Lalescu Maria citește raportul de activitate pe anul 2019. 

   Dl. consilier Budulan Valentin: Eu vreau să spun ce m-i se pare mie că nu e legal se cere 

extras de carte funciară, titlu de propietate, nu am titlu cu ce să vin să mă înscriu? 

   D-na secretar general Ardelean Mariana: Cu adeverința pe care a-ti primit-o. 

  D-na Lungu Daniela: Nu este vorba despre asta, este ilegal ce ați propus, asta încerc și vreți 

să legiferați prin consilieri. 



 

 

   Dl. primar Carebia Petru: Trebuie să cerem oamenilor documentație să știm propietățile, că 

până acum dacă îți amintești ultima declarație a fiecărui om a fost prin 90 și ceva vă amintiți 

toți v-am adus o schemă la primărie cu o declarație pe propria răspundere. 

 

   D-na Lungu Daniela: Nu este adevărat. 

 

     D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Doamnă nu aveți voie, noi discutăm, nu vă dau 

voie să participați la ședință doar să asistați nu interveniți. 

 

     D-na Lungu Daniela: Nu este legal ce se propune. 

 

   Dl. consilier Budulan Valentin: Legea permite să se dea declarație pe propria răspundere de 

ce nu rămâne așa? 

 

   Dl. primar Carebia Petru: Cum să rămână declarația pe propria răspundere dacă tu ai 

documente, când te duci undeva te întreabă ai buletinul? Dă-mi buletinul să văd cine ești, așa 

e și cu C.F. e un fel de buletin al casei noastre cum buletinul nostru e o dovadă, ai adeverință 

Vali care ți-a dat-o primăria în momentul când ția repartizat pământul, cum poate primăria să 

se ia pe vorbe tu vi și spui că am 3 ha acolo. 

 

   Dl. Consilier Blajovan Ionel: D-na secretar general vă spun cu subiect și predicat ce spun aici 

niște legi, conform Ord. 289/2017 art. 7 al Ordonanței nr. 28/2008 art. 8, nu se solicită 

documente de la cetățeni. 

 

   D-na secretar general Ardelean Mariana: Evidența din registrul agricol trebuie să fie aceeași 

cu evidența declarației fiscale a persoanei, nici o declarație fiscală nu va fi înregistrată fără 

atașarea acestor documente, deci aceste două compartimente trebuie să aibă aceste documente 

în evidența lor pentru a putea fi persoanele înscrise cu propietățile care le dețin. 

 

   Dl. primar Carebia Petru: Hai să vă mai dau un exemplu, un veteran de război e absolvit de 

plățile la nivel de primărie conform legii, dacă acel om nu vine cu documentația în fiecare an 

la primărie sau la orice instituție, nu vine să declare cu C.F. nou, cu adeverință de veteran să 

depună la taxe și impozite îl taxează pentru că are obligația ca în fiecare an să vină nu să spună 

din gură ci să aducă dovada că nu are dreptul să plătească, așa și aici trebuie să avem situația 

clară a comunei. 

 

   Dl. Consilier Blajovan Ionel: Cum a spus dl. Primar sunt situații diferite cu handicapații și 

veteranii de război, e vorba de terenuri extravilane e vorba de toți cetățenii  acestei comune din 

moment ce oamenii au adus aceste documente la care ulterior nu au mai survenit modificări. 

 

   Dl. primar Carebia Petru: De unde știm? Tu dacă vinzi mașina eu primăria sau taxele și 

impozitele nu au de unde să știe că tu ai vândut-o dacă tu nu vi cu documentele că e vândută. 

 

   D-na referent principal Lalescu Maria: Adeverința de API. La APIA primiți subvenție pe 

baza unei adeverințe, la baza unei adeverințe trebuie să stea niște documente, eu nu pot să 

eliberez o adeverință pentru APIA pe o declarație pe propria răspundere să mi se declare 100 

ha teren și eu trebuie să eliberez adeverința pentru APIA pe 100 ha teren. 

 

   Dl. Consilier Blajovan Ionel: D-na Lalescu dar APIA vă cere C.F. reactualizate? 

 



 

 

   D-na referent principal Lalescu Maria: Nu neapărat reactualizate dar să existe la baza fiecărei 

adeverințe un document. 

 

   Dl. primar Carebia Petru: Despre asta vorbim cu cei care vin: să aibă documente nu pe propria 

răspundere, dacă ai documente se poate pe propria răspundere dar să vii pentru prima dată nu 

se poate pe propria răspundere. 

 

   Dl. Consilier Blajovan Ionel: Să fie punctate scurt, clar  pentru că aici în proiectul de hotărâre 

ca titulatură antet spune că privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul 

agricol. 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Păi asta facem ne-o însușim. 

 

   Dl. Consilier Blajovan Ionel: Să nu ne pomenim cu surprize că se cer cum s-a cerut inclusiv 

anul trecut documente de fiecare data ca să vină omul să-și aducă să-l pună pe drumuri. 

 

    Dl. primar Carebia Petru: Dacă o dată a adus noi de exemplu și la case cu oamenii după 

vechea declarație și ce cerem acum C.F. ca să actualizăm datele primăriei, nu are nimeni cu 

nimeni nimic. 

 

    În sală intră Agent Șef Adjunct  dl. Jurji Răzvan. 

    Din momentul acela d-na Lungu Daniela nu a mai intervenit. 

 

     D-na secretar general Ardelean Mariana: Avem bază legală prin care dl. primar poate 

solicita oricând unui cetățean persoană fizică sau juridică prin compartimentul de specialitate 

agricol orice document care atestă acea declarație cu sancțiune care se acordă în cazul în care 

acea persoană nu dă curs solicitării primăriei.Vă stau la dispoziție și vă voi prezenta articolul 

după ședință dacă doriți. 

 

    Se supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi si cu 11 voturi ,, pentru’’ si 2 abtineri (Blajovan 

Ionel și Budulan Valentin) se adopta HCL nr. 6 din 30.01.2020. 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana citește punctul 4 al ordinii de zi,  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea planului de muncă pe anul 2020 pentru efectuarea lucrărilor de 

interes local cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

   D-na inspector principal Neidoni Simona: Conform Legii nr. 416/2001 anual se aprobă 

Planul de muncă pentru beneficiarii legii cu lucrările de interes local care se execută de aceia 

care sunt grupate în planul de acțiune pe fiecare lună, întreținerea în sezonul rece al drumurilor, 

lucrări de întreținere a șanțurilor și lucrări de curățenie pe raza comunei. 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana: Câți beneficiari sunt? 

   D-na inspector principal Neidoni Simona: 7 persoane avem. 

 

      Se supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi si cu 13 voturi ,,pentru’’se adopta  

HCL nr. 7 din 30.01.2020. 

 



 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana citește punctul 5 al ordinii de zi,  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza U.A.T Coșteiu 

pentru anul școlar 2020 - 2021. 

   D-na inspector principal Neidoni Simona: Având în vedere că la ședința din luna decembrie 

am aprobat proiectul de hotărâre pentru rețea, a fost trimis proiectul la Inspectoratul școlar, am 

primit avizul și acum aprobăm rețeaua școlară în aceași structură pentru anul școlar 2020. 

 

    Se supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi si cu 13 voturi ,,pentru’’se adopta  

HCL nr. 8 din 30.01.2020. 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana citește punctul 6 al ordinii de zi,  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea locuințelor sociale aflate în 

patrimoniul comunei Coșteiu. 

  D-na referent principal Biriescu Claudia: Am propus un regulament pentru închiriere 

locuințe sociale pentru persoanele care nu își pot permite închirierea unei locuințe și care sunt 

defavorizate acesta este doar un regulament, nu contract de închiriere sau altceva, în cazul în 

care vor fi solicitări atunci primăria trebuie să întrețină acea locuință deoarece beneficiarul nu 

își permite. 

 

 

   Se supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi si cu 13 voturi ,,pentru’’se adopta  

HCL nr. 9 din 30.01.2020. 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana citește punctul 7 al ordinii de zi,  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării HCL 71/28.11.2019 cu privire la completarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Coșteiu. 

   D-na referent principal Biriescu Claudia: Așa cum v-am spus la ședința pe comisii în coloana 

valoare de inventor s-a greșit și se rectifică doar coloana respectivă restul hotărârii rămâne la 

fel, deci din 225576 rămâne 576 lei valoarea de inventar. 

 

   Dl. consilier Budulan Valentin: Puteți să mai spuneți ce bunuri că nu îmi mai amintesc? 

 

   D-na referent principal Biriescu Claudia: Este terenul atribuit la STS, de la Hezeriș cu antena. 

 

 

   Se supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi si cu 13 voturi ,,pentru’’se adopta  

HCL nr. 10 din 30.01.2020. 

 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana citește punctul 8 al ordinii de zi,  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea închirierii terenului situat în sat Hezeriș, comuna Coșteiu, jud. 

Timiș, punct ,, Antenă’’. 

 



 

 

   D-na referent principal Biriescu Claudia: La solicitarea  S.C. NETWORK INNOVATION FUTURE 

S.R.L. reprezentată prin TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATION S.A. doreau un teren de 36 

mp pentru o antena mai performantă. 

    Dl. primar Carebia Petru: Pentru Telekom? 

 

    D-na referent principal Biriescu Claudia: Da, pentru Telekom. 

 

    Dl. Consilier Blajovan Ionel: E mult, e puțin dar cunosc o situație unde am luat mult mai 

mulți bani decât luăm noi acestei firme. Acuma știu că e în folosul tuturor da nu știu rămâne la 

latitudinea dumneavoastră. 

 

    Dl. primar Carebia Petru: Știți că el a venit cu o propunere de 850 euro și i-am trimis hârtie 

în care i-am cerut 1000 euro, am zis că așa am lăsat și la ceilalți cu celelalte antene. 

 

   Se supune la vot punctul 8 de pe ordinea de zi si cu 13 voturi ,,pentru’’se adopta  

HCL nr. 11 din 30.01.2020. 

 

   D-na președinte de ședință Jurjoni Oana citește punctul 9 al ordinii de zi,  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea realizării corecturilor de suprafață din evidențele Domeniului privat, 

din Pășunea comunală Coșteiu față de evidența din Ordinul Prefectului și cartea funciară. 

  Dl. inspector asistent Vlaiconi Gabriel: Aici este vorba despre amenajamentul pastoral legat 

de pășunea comunală unde avem și câteva cereri de anul trecut la compartimentul agricol pentru 

atribuirea unor loturi de pășune și pășunea comunală față de ce a fost în Ordinul Prefectului și 

înscrierea în cartea funciară, în realitate s-a descoperit că în Ordinul Prefectului a fost o 

suprafață și în C.F. există altă suprafață mai mică sau mai mare și atunci practic trebuie emisă 

o hotărâre pentru realizarea corecturilor de suprafață din evidența Ordinului Prefectului și C.F. 

pentru că trebuie să fie aceeași suprafață în amândouă. 

   Dl. consilier Budulan Valentin: În ce an s-a emis Ordinul Prefectului? 

 

  Dl. inspector asistent Vlaiconi Gabriel: ORD.257 DIN 19.11.1993. 

 

  Dl. Consilier Blajovan Ionel: Vedeți spuneți că eu sunt rău nu mi-ați pus la dispoziție Ordinul 

Prefectului și nici anexa 1. 

 

  Dl. Consilier Ciresan Viorel: Cum poți să spui eu personal l-am sunat pe dl. Vlaiconi și mi-a 

spus despre ce este vorba. 

 

   Se supune la vot punctul 9 de pe ordinea de zi si cu 11 voturi ,, pentru’’ si 2 abtineri (Blajovan 

Ionel și Budulan Valentin) se adopta HCL nr. 12 din 30.01.2020. 

 

 In continuare se trece la diverse. 

 

  D-na referent principal Biriescu Claudia: Aș vrea să vă prezint situația plăților restante la toate 

contractele pe care le avem: 

  Contracte de concesiune tineri căsătoriți: 

- Căldăraș Ioan Caius și Căldăraș Lavinia Ravela – 1042 lei; 



 

 

- Toma Cornel Dumitru – 155,74 lei. 
 

  Contracte de închiriere: 

- Neagu Ioan și Sora-Florica – 641,58 lei; 

- Borchescu Constantin – 224,34 lei; 

- SC Agro Tehno Plus SRL – 3.874,18 LEI. 
 

 Contracte de concesiune teren: 

- Neagu Ioan și Sora-Florica – 3667,69 lei. 
 

 Contracte concesiune pajiști: 

- Agrigoroaiei Ionescu Adrian-Sebastian – 4295,56 lei; 

- Budulan Silvia – 4838,67 lei; 

- Belcoo Real Estate SRL – 6256,16 LEI; 

- Munteanu Vasile – 78034,74 lei; 

- P.F.A Neagu Ioan – 3618,55 lei. 

 

  Dl. primar Carebia Petru: Cei care nu își achită să nu vină după adeverință pentru APIA sub 

nici o formă, eu am spus clar pentru ședința următoare am să aduc proiectul de hotărâre cu 

rezilierea contractelor celor care nu își plătesc concesiunea. 

 

  Dl. Consilier Stanimirescu Sorin: La Munteanu Vasile e real 78 mii? 

  Dl. Consilier Blajovan Ionel: A fost o cerere a dânsului să se diminueze din teren s-a făcut 

ceva? 

 

  Dl. consilier Lelescu Constantin: Practic nu poate să facă cerere să renunțe el are un număr 

de animale e vorba de încărcătura de unitate vită mare la hectar, eu degeaba îl las cu 10 ha și 

el are 300 oi. Îi diminuez ce? 

 

  D-na secretar general Ardelean Mariana: Vreau să vă comunic că există clauză în contract în 

sensul că contractele țin loc de titlu executoriu, fără instanță, se merge pe executare silită în 

urma rezilierii contractelor, se înaintează la executorul judecătoresc pentru recuperarea 

datoriilor. 

 

  Dl. Consilier Boitoș Dan: Păi și n-ai ce să execuți! 

  D-na secretar general Ardelean Mariana: Animalele. 

 

  D-na referent principal Biriescu Claudia prezintă următoarele cereri: 

 

- Cererea  nr. 83/08.01.2020  a d-lui Janko Mihaly domiciliat în Țipari nr. 172 care dorește 

aprobarea închirierii spațiului din Țipari nr. 172 unde locuiește, cererea se repartizează 

compartimentului de specialitate. 

 

- Cererea nr. 646/28.01.2020 a d-lui Rădulescu Rafael-Daniel domiciliat în Coșteiu nr. 476 

care dorește participare la licitația pentru construirea unei case, cererea se repartizează 

compartimentului de specialitate. 

 

- Cererea nr. 647/28.01.2020 a d-nei Aflat Miorița-Maria domiciliată în Coșteiu nr. 531 

care dorește participare la licitația pentru construirea unei case, cererea se repartizează 

compartimentului de specialitate. 

 



 

 

 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, d-na președinte Jurjoni Oana Stancuta 

declară lucrările ședinței ordinare închise. 

 

Presedinte de ședință                                               Secretar general al UAT Coșteiu 

  Consilier Local                 Jr. Mariana  Ardelean  

Jr.Oana Stancuta Jurjoni 
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