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MINUTA DEZBATERII PUBLICE CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUTULUI COMUNEI COȘTEIU, 

JUDEȚUL TIMIȘ 

 

 

   În baza prevederilor art. 2 lit.c, și art. 3 lit.e, lit. g și lit. i din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică. 

   La dezbaterea publică, din partea Primăriei Comunei Coșteiu , au participat 

domnul primar Carebia Petru, domnul viceprimar Marton Benjamin,  secretarul 

general al comunei Coșteiu, dl. Inspector asistent Vlaiconi Gabriel, d-na referent 

principal Lalaescu Nichiteanu Iuliana Maria, d-na referent superior Sajti Ramona, 

d-na inspector principal Neidoni Simona, d-na referent principal Biriescu 

Claudia, d-na inspector superior Bontea Cosmina Mirela, d-na inspector asistent 

Crasovan Daniela, d-na referent superior Dragșineanțu Carla, dl. Referent de 

specialitate Dan Ioan și dl. referent Petrucean Valentin.  

  Au fost prezenți și cetățeni ai comunei Coșteiu respectiv : dl. Lupulescu Sergiu, 

dl. Ionescu Cornel, d-na Golașie Ana, d-na Sîrbu Ana, d-na Vlaiconi Rodica, d-

na Nedelcu Nicolița, d-na Gaitin Stella, dl. Neidoni Doinel, dl. Dobra Domin, dl. 

Gaitin Ionel, dl. Vlaiconi Petru, dl. Scorobete Miron, d-na Baksa Iuliana, dl. 

Milan Ioan, d-na Pinca Georgeta, dl. Baksa Emeric, dl. Horniak Francisc,dl. 

Nedelcu Nelu și dl. Paniovan Aurel. 

  Doamna Ardelean Mariana secretar general al comunei Coșteiu a făcut o 

prezentare a Proiectului de hotărâre nr. 45/25.06.2020 privind aprobarea 

Statutului comunei Coșteiu Județul Timiș, totodată a adus la cunoștința 

persoanelor prezente în sală, toate demersurile făcute pentru a respecta 

prevederile legislației în vigoare privind promovarea unei hotărîri de consiliu cu 

caracter normativ. 

  Dl. inspector asistent Vlaiconi Gabriel Petru prezintă situația suprafețelor de pe 

raza comunei Coșteiu respectiv suprafața totală a teritoriului administrativ este de 

8.360,6555 ha, din care 7.812,96 ha teren extravilan, 547,69 ha teren intravilan, 

7.205,14 ha este teren agricol din care :5.996 ha pășuni, 205,10 ha fânețe, 0,65 ha 

vii, 25,32 ha livezi și 1155,5087 ha teren neagricol. 

    D-na referent principal Biriescu Claudia prezintă planul de urbanism și 

patrimoniul comunei Coșteiu care este format din bunuri mobile și imobile aflate 



în propietatea publică și în propietatea privată ale acesteia, vânzarea, 

concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică potrivit prevederilor 

legale. 

    Având în vedere cele prezentate mai sus, s-a propus încheierea dezbaterii 

publice, propunere ce a fost acceptată de cei prezenți 
 

 

                                               Întocmit 

                                Dragșineanțu Carla Dorina 
 


