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ROMANIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL CIACOVA  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES –VERBAL 

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al 

Orașului Ciacova din data de 14 februarie 2022, ora 10:00 

 

 

 

 Ședința a fost convocată de către domnul Petru FILIP, primarul Orașului Ciacova, 

prin dispoziția nr. 30 din 09.02.2022, ținând seama de prevederile art. 196 alin.(1) lit.b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin.(2) lit.a) și art. 134 alin.(1) lit. a) prin 

intermediul mijloacelor electronice – Whatsapp. 

 Lucrările ședinței au început la ora 1000. 

 Consiliul Local Ciacova s-a întrunit în data de 14.02.2022, ora 1000, în sala de şedinţă 

situată în Orașul Ciacova, Piaţa Cetăţii, nr.8. Lucrările ședinței extraordinare s-au desfășurat 

cu participarea fizică a consilierilor locali, cât și prin mijloace electronice: aplicația Zoom 

Meeting. 

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișarea la avizierul Primăriei Orașului 

Ciacova a dispoziției primarului, încheindu-se, în acest sens, un proces-verbal de afișare, care 

se găsește în dosarul de ședință. 

 La ședință au participat domnul primar Petru Filip, doamna  secretar general Șeitan 

Claudia-Ionela, doamna consilier Chifiriuc Claudia- Alexandra și doamna șef serviciu- 

serviciu financiar contabil Ritter Nicoleta.  

 Omis cele de omis. 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

  

Nr. 

crt. 
Comisia 

TITLUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE – PROBLEME SUPUSE 

DEZBATERII 

 

Cvorum 

1.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 3 din 17.01.2022 aprobarea bugetului local de 

venituri și cheltuieli al Orașului Ciacova pe anul 2022. Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

2.  1, 2, 3 

 Proiect de hotărâre nr.10 din 03.02.2022 privind aprobarea realizării și 

finanțării din bugetul local al Orașului Ciacova și/sau alte surse legal 

constituite, pe anul 2022, a obiectivului „Amenajare parc și loc de joacă pentru 

copii în satul Cebza, oraș Ciacova, județul Timiș”. Proiect de hotărâre inițiat de 

domnul Ghera Dacian- Răzvan, consilier PSD Oraș Ciacova. 

majoritate 

absolută 

 

Doamna Claudia-Ionela Șeitan – Secretarul General al Orașului Ciacova:  Bună ziua! 

Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de Primarul Orașului Ciacova prin dispoziția 
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nr. 30 din 09.02.2022, cu respectarea tuturor procedurilor legale și comunicarea către 

consilieri a materialelor de ședință prin intermediul serviciilor de poștă electronică: Ședința 

extraordinară 14.02.2022 – Google Drive și whatsapp. În conformitate cu prevederile art. 243 

alin. (1) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dați-mi voie să efectuez apelul 

nominal al consilierilor locali, în ordine alfabetică, după cum urmează: 

 

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE 

1.  ADAM CIPRIAN-MIHAI prezent zoom 

2.  DAVIDOVICI IOVAN-ZORAN prezent 

3.  GHERA DACIAN-RĂZVAN prezent  

4.  GOGOȘANU ȘTEFAN prezent  

5.  ION FLAVIUS prezent 

6.  LĂZĂU BOGDAN- HORIA prezent 

7.  OTVOS DANIEL-ARMIN prezent  

8.  PEIA GHEORGHE prezent 

9.  PEIA IONEL prezent  

10.  PEIOVICI MARJAN-SLAGIAN prezent  

11.  POPA FLORENTIN prezent  

12.  RITTER CRISTIAN-LIUBOMIR prezent  

13.  SILAGI CĂTĂLIN prezent zoom 

14.  SOARE LARISA-ELENA prezent zoom 

15.  TABACU PETRU prezent  

 

Având în vedere prezența unui număr de 15 consilieri, din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție, constat că sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin. (1): ”Şedinţele 

consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se 

consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror 

mijloace electronice.” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la cvorumul necesar pentru 

desfășurarea legală a acestei ședințe ordinară. 

 Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: Bună ziua! Declar deschisă şedinţa 

extraordinară din data de 14.02.2022, care are pe proiectul ordinii de zi 2 puncte. Nu o să mai 

dau citire punctelor de pe proiectul ordinii de zi, o să le discutăm la momentul oportun. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FkZUEhVA4E-gVRMDWEEmz7lc2D9uYzPb
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FkZUEhVA4E-gVRMDWEEmz7lc2D9uYzPb
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Fiecare dintre dumneavoastră a citit proiectul ordinii de zi. În conformitate cu prevederile art. 

135 alin.(7) din Codul administrative, domnul președinte de ședința supune la vot proiectul 

ordinii de zi. 

Supus la vot: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?    

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

 

Primul punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 3 din 17.01.2022 privind aprobarea bugetului local de 

venituri și cheltuieli al Orașului Ciacova pe anul 2022. 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Datorită faptului că data trecută s-a 

respins, colegii de la PSD și USR au venit cu amendament.” 

Domnul primar Filip Petru: „Când?” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Acum!” 

Domnul primar Filip Petru: „Trebuia să veniți de vineri, să avem timp să îl studiem, 

m-au luat prin surprindere. Eu văd aici construire bazin de înot 20000 mii lei se retrage , eu 

vreau să spun că am prins niște sume simbolice la diferite capitole bugetare pentru că în cazul 

în care o să apărem pe lista sinteză a CNI, să putem să demarăm procedurile pentru finanțarea 

acestui proiect, il retragem dar în momentul când se va aproba, trebuie să facem ședință de 

consiliu pentru a realoca banii.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, la toate este același lucru.” 

Domnul primar Filip Petru: „Sumele sunt mici și le-am prins să fie pe lista de 

investiții, nu văd unde ar ajuta că se retrag aceste sume. Pista de bicicliști se finanțează prin 

PNNR.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Acolo vă dau dreptate, cred că ar trebui să lăsăm 

ceva pentru că se pare că se va finanța, dar la fel cum ați spus și dumneavoastră după ce se 

face acea investiție, se poate da o hotărâre de consiliu.” 

Domnul primar Filip Petru: „În momentul in care am demarat planul de mobilitate 

urbană, în momentul acela dacă se redeschide, sunt niște condiții acolo, o să ne zică, 

domnule, până semnăm contractul, să aveți planul de mobilitate, atunci putem să demarăm 

inclusiv studiul de fezabilitate pentru pistele de bicicliști, nu o să stăm până se aprobă, ăla 

apoi o să mai treacă un timp și pierdem finanțarea, este chestie de timp, nu le-am pus degeaba 

toate chestiile acestea, îmi pare rău că trebuia să veniți să ne consultăm, să vă explic în 

detaliu. Mașini, echipamente și mijloace de transport, asta se referă la acel proiect de anul 

trecut care a fost aprobat pentru programul rabla, am demarat avem voucherul, acum probabil 

că pierdem și voucherul.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Îl pierdem sigur.” 

Domnul primar Filip Petru: „Dacă dumneavoastră doriți, îl retragem, pentru că 

dumneavoastră hotărâți bugetul, sunteți majoritari, mi se pare puțin așa pentru că eu sunt 

principalul ordonator de credite, cunosc toate situațiile, vin în fața dumneavoastră. Să vă 

explic care sunt investițiile de care Ciacova are nevoie și dumneavoastră spuneți asta se 

retrage, asta se retrage, bine să asumați chestia asta este în regulă. Mai departe, avem utilaje 

de construcții, am dori să cumpărăm un autogreder ca să putem să întreținem drumurile 

pietruite, ați văzut pe Facebook cât de nemulțumiți sunt oamenii de drumuri, dar dacă 

dumneavoastră vă asumați asta, asta facem, deci nu îl mai luăm. Construire capelă in satul 
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Cebza se modifică suma, vreau să spun din experiență că până faci nota conceptuală, studiu 

de fezabilitate și proiectul îți ia cel puțin un an, uite ce am pățit cu gardul de la grădiniță.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Trebuia să faceți anul trecut, pentru că am prins 

bani pentru asta, anul trecut.” 

Domnul primar Filip Petru: „Acum tu trebuie să știi că orice investiție o pornești de 

la situația juridică a terenului, am studiat pe toate localitățile să găsim un teren, în momentul 

de față singurul loc în care avem situația juridică a terenului este satul Obad, există cimitirul 

de la Cebza unde am vorbit cu topometristul să facă dezmembrare, a rămas Petromanul 

fiindcă cimitirul este al bisericii să facă ei o dezmembrare de 300 mp pe care să îi predea 

primăriei în vederea executării acestei investiții, în schimb la Macedonia cimitirul nu are CF, 

din discuții cu părintele nici nu vrea să audă să se facă capelă în alt loc decât în cimitir.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Domn primar, nu puteți să ne spuneți că nu ați fost 

în stare într-un an de zile să găsiți două terenuri, dacă asta este administrația pe care o faceți, 

nu se poate.” 

Domnul primar Filip Petru: „Eu am făcut apel și la voi, să ne punem la masă toți să 

discutăm, pentru că eu nu sunt în stare, tu ești.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Eu nu am specializarea pe care o are aparatul 

dumneavoastră de specialitate.” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu putem să construim pe pășuni sau în extravilan, 

despre ce vorbim, ori ești prost intenționat, ori ești prost informat, îmi pare rău că spun asta.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Vreau și eu să spun ceva, toți cei 15 

consilieri care suntem astăzi aici, suntem consilieri în folosul comunității, eu consider că și 

dumneavoastră, ca și noi, avem responsabilitate ca și domnul primar, dacă dumneavoastră ați 

văzut că domnul primar gestionează foarte prost nu îi capabil să facă chestiile astea, de ce nu 

ați venit să semnalați problema?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, toți suntem în folosul comunității, hotărârile 

pe care le luam nu le luam împotriva comunități.” 

Domnul primar Filip Petru: „Faptul că nu ați luat autogrederul, este împotriva 

comunității, sunt oameni care nu au acces la case.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Dacă veneați la mine cu un proiect de 200 mii să 

asfaltăm o stradă, pentru că proiectul am înțeles că îl aveți.” 

Domnul primar Filip Petru: „Avem un proiect pe Anghel Saligny, nu te face că nu 

cunoști mersurile administrației, avem un proiect de 2 km pentru fiecare sat, demarăm în 

continuare, avem studiu de fezabilitate.” 

Domnul Popa Florentin: „Eu ce să înțeleg, dacă nu asfaltăm, nu aranjam drumurile, 

nu pietruim?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Dar cine a spus că lăsăm așa drumurile?” 

Domnul Ion Flavius: „În ceilalți ani cum s-au pietruit? S-au închiriat, putem să 

folosim aceeași metodă.” 

Domnul primar Filip Petru: „Suntem  pe lista sinteză la CNI pentru o piață 

agroalimentară extinsă pentru că am vrut să pun în valoare Târgul de la Ciacova care are un 

istoric și am vrut să dezvolt acest lucru ca Ciacova să fie atractivă și din acest punct de 

vedere, vreți să retrageți acești bani, nu o să mai facem chiar dacă suntem pe lista sinteză.” 
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Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Câte piețe tot facem?” 

Domnul primar Filip Petru: „Sunt multe clădiri care aparțin de Centrul Civic care 

trebuie renovate, dar voi retrageți acești bani. De la cultură, recreere și religie “Construire și 

dotare Casă de Cultură în Orașul Ciacova” se modifică la 10.000 lei, suntem pe lista sinteză a 

CNI trebuie să demarăm nota conceptuală să depunem să se finanțeze Casa de Cultură in 

orașul Ciacova pentru ca orașul Ciacova nu are Casă de Cultură, singura variantă să putem 

face ceva este de la CNI pentru că noi nu avem bani din bugetul propriu, ați văzut că nici nu 

funcționăm cum trebuie.” 

Domnul Ion Flavius: „Facem rectificare dacă este nevoie.” 

Domnul primar Filip Petru: „Deja am vorbit cu proiectantul să demareze DALI-ul 

și voi îl tăiați.” 

Domnul Gogoșanu Ștefan: „Se modifica, nu se taie.” 

Domnul primar Filip Petru: „Ați lăsat 10.000 lei, ca să faci un SF este suficient 

10.000 lei?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Dar nici cu 20.000 lei cât a fost inițial.” 

Domnul primar Filip Petru: „Inițial au fost 50.000 lei, eu zic că cu 50.000 lei se 

poate face, am făcut la școala cu 20 și ceva de mii.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Ați dat pentru un gard 20 și ceva de mii.” 

Domnul primar Filip Petru: „Lasă chestiile astea populiste. Cine a făcut achiziția? 

În baza a ce, a fost făcută achiziția?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „În baza unor referate.” 

Domnul primar Filip Petru: „Și în baza unui deviz, bine. Complexul sportiv, îl 

tăiem, sunt finanțări pe CNI, încă nu suntem pe lista sinteză, dar s-ar putea să apărem. 

Infrastructură sportivă, tăiem, haideți să vedem ce mai tăiem. Amenajare parc și loc de joacă 

pentru copii în satul Cebza, domnule Ghera investiția aceasta presupune tot așa, notă 

conceptuală, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, tu ai pus 270.000 lei, ce faci cu banii 

aceștia acolo? Ai pus acolo bani mulți pe care nu o să îi folosești pentru că o să dureze peste 

un an.” 

Domnul Ion Flavius: „Am o întrebare, la terenul de fotbal ce se face lângă terenul 

sintetic, cât a durat studiul de fezabilitate?” 

Domnul primar Filip Petru: „Terenul de acolo s-a făcut exact cum s-a făcut 

parcarea de la Centru de permanență.” 

Domnul Ion Flavius: „Nu putem și cu restul să facem la fel?” 

Domnul Popa Florentin: „Nu, Flavius, la modificare ce ați făcut-o aici vin și eu cu 

întrebări și trebuie să îmi argumentezi ce ai făcut aici.” 

Domnul Ion Flavius: „Nici nouă nu ni s-a argumentat când s-a pus bugetul.” 

Domnul primar Filip Petru: „Amenajare parc și loc de joacă în zona Târgului suma 

500.000 lei , faceți locuri de joacă, dar uită străzile, este foarte bine, nu punem bani de piatră, 

tăiem autogrederul și facem parcuri. Studiu de fezabilitate extindere alimentare cu gaz în 

satele aparținătoare suma se modifică la 10.000 lei.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Ce extindem alimentarea cu gaz dacă nu o 

avem?” 
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Domnul primar Filip Petru: „Deci satele aparținătoare le-ați tăiat de la gaz.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Cum să extinzi ceva ce nu există?” 

Domnul primar Filip Petru: „Cum adică nu există? Să nu veniți la mine să ziceți că 

satele Cebza și Macedonia nu au gaz pentru că nu a vrut primarul.” 

Domnul Ion Flavius: „Gaz nu avem de 25 de ani.” 

Domnul primar Filip Petru: „În doi ani, noi putem să ne racordăm la conducta de la 

Moșnița, Giroc care duce la Moravița.” 

Domnul Ion Flavius: „Să se facă și ne cereți rectificare de buget și o să o facem.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: Ați făcut dezbatere publică? Eu cred că așa 

trebuia procedat.” 

Domnul primar Filip Petru: „Se taie de la alimentarea cu apă a satelor aparținătoare, 

am fost la Aquatim și am discutat pentru că nu suntem eligibili pe POIM, să demarăm un 

studiu de fezabilitate și prin PNNR să deschidem o oportunitate pentru alimentarea cu apă a 

satelor aparținătoare, voi le-ați tăiat!” 

Domnul Lăzău Horia Bogdan: „Ei stau la sat?” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu, nu stau la sat. „Modernizarea infrastructurii de 

acces agricol din orașul Ciacova, îmi vine să râd, avem un proiect depus, s-au cheltuit niște 

bani și voi îl tăiați, se adaugă la reabilitare trotuar strada Al. Mocioni, în studiul de 

fezabilitate care l-am prins aici pentru rețeaua stradală sunt prinse toate străzile inclusiv cele 

de PUZ, parcările care le face la blocuri, tot ce a rămas de făcut pentru Ciacova, nu înțeleg ce 

mai faceți cu asta, aceste investiții sunt prinse. Părerea mea este că trebuia să veniți la mine 

cu toate acestea să le discutăm, eu v-am spus că sunt deschis oricând puteți veni la mine să 

discutăm, veniți acuma în ședința de consiliu și ne puneți asta pe masa, sigur sunteți 

majoritari, voi votați. Achiziționare și montare limitatoare de viteză pentru UAT Ciacova 

acestea sunt prinse să vedem cum le rezolvăm, inclusiv iluminatul în cimitire și ce a ma i 

rămas de făcut. Eu văd aci un cetățean, ca să nu îl ținem.” 

Domnul Patraș Ciprian: „Bună ziua, Patraș Ciprian mă numesc, locuiesc în Cebza, 

referitor la parc, parcul ne distrează, dar drumul ne salvează, aș avea și eu acolo aproximativ 

300 m de dat cu lama și de pus piatră, vă pot arăta și poze, sunt exact ca și la război mașina 

până la jumătate este plină cu noroi, uitați-vă în 2022 cum arată un drum în Cebza.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „De când e drumul așa?” 

Domnul Patraș Ciprian: „Eu stau de 8 ani acolo, așa l-am găsit.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Anul trecut a fost autogrederul la Cebza, 

dumneavoastră nu v-a băgat piatră?” 

Domnul primar Filip Petru: „Păi anul trecut ați uitat că ați tăiat din piatră?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Acolo la dumneavoastră s-a băgat piatră?” 

Domnul Patraș Ciprian: „Eu nu am văzut piatră, nu am văzut nimic.” 

Domnul Peia Gheorghe: „La ce număr locuiești?” 

Domnul Patraș Ciprian: „La numărul 367 către mănăstire, suntem două case pe 

stradă.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Cred că anul acesta nu aveți nici o șansă să 

primiți piatră acolo și nici măcar să nivelăm pentru că la cum vom vota bugetul astăzi nu o să 
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primiți nimic, sunt probleme pe toate satele, noi cât am avut bani, am făcut doar pentru atât 

am avut.” 

Domnul Patraș Ciprian: „Mă gândesc ca 300 m nu sunt așa de  mulți, se putea.”   

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Dacă punea la tine rămânea o altă stradă.” 

Domnul Patraș Ciprian: „Nu punea la mine, nu este pământul meu.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Mă refer la strada dumneavoastră, noi am făcut 

cât am putut din banii pe care i-am avut.” 

Domnul Patraș Ciprian: „Cu bicicleta am căzut, eu am copil mic sub 10 ani dacă 

trebuie să intre o ambulanță sau ceva, nu are acces acolo.” 

Domnul Popa Florentin: „Dumneavoastră ați văzut ce ne-a reproșat domnul Flavius 

că de 14 ani drumurile sunt aceleași, dumneavoastră credeți că dacă erau bani noi nu vrem să 

asfaltăm sau să investim?” 

Domnul Patraș Ciprian: „Parcurile ne distrează, dar drumurile ne salvează.” 

Domnul Popa Florentin: „Dar nu sunt ale noastre, ei au venit cu o modificare la 

buget să luam bani din altă parte să punem la parcuri, un proiect de hotărâre de 270.000 mii 

pentru un parc.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Dacă reușim să punem ceva bani pentru piatră, 

o să ținem cont de dumneavoastră, sau măcar să îndreptăm cu un utilaj.” 

Domnul Ion Flavius: „Nu s-au tăiat bani de la nici o piatră.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Cum adică nu ați tăiat bani de la piatră?” 

Domnul Ion Flavius: „Acum nu s-au prins bani pentru piatră, prin acest amendament 

noi nu am tăiat niciun ban de la piatră.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Ați tăiat anul trecut.” 

Domnul Popa Florentin: „Este vina noastră, a tuturor de aici că omul acela nu are 

drum.” 

Domnul Ion Flavius: „Nu știu, omul acesta locuiește acolo de 8 ani, eu sunt aici de 

un an jumate.” 

Domnul Patraș Ciprian: „Eu sunt corect față de primărie, mi-am plătit impozitul 

sunt cu toate la zi, am venit, am plătit gunoiul deși nu am văzut mașina niciodată.” 

Domnul primar Filip Petru: „Dacă nu vi se face serviciul de salubritate nu trebuie să 

plătiți gunoiul, trebuia să faceți cerere la secretariat și să nu plătiți.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Bine, mai aveți ceva de adăugat?” 

Domnul Popa Florentin: „Da, mai am eu să îmi explice.” 

Domnul primar Filip Petru: „Avem o domnișoară de la Cebza care vrea să ne spună 

ceva.” 

Doamna Maria: „Vreau să îmi spun și eu nemulțumirea legată de cum arată străzile, 

străzile nostre sunt pline de gropi.” 

Domnul primar Filip Petru: „Noi încercăm tot posibilul dar totul se restrânge la 

bani, la fonduri.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Nu se prea aude ce zice doamna.” 
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Doamna Maria:  „Cine se ocupă de podul dintre Cebza și Peciu, pentru ca este 

dezastru?” 

Domnul primar Filip Petru: „Este un drum județean, noi am sesizat direcția de 

drumuri. Vă multumim, o zi bună, la revedere.” 

Doamna Maria: „O zi bună.” 

Domnul primar Filip Petru: „Uitați care sunt problemele oamenilor, drumurile, 

gazul.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, dar doamna a spus că vrea asfalt, nu vrea să 

fie pietruit.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Noi nu am luat bani ca să îi ascundem, am luat bani 

ca să facem ceva cu ei.” 

Domnul primar Filip Petru: „Să facem parcuri.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, și parcuri.” 

Domnul primar Filip Petru: „Bine, facem parcuri.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Ideea este să facem ceva să rămână.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Urlați că anul trecut am luat bani de la piatră, da am 

luat bani și am făcut parcarea, se vede ceva, este singurul lucru care s-a făcut în Ciacova în 

ultimi 8 ani și chiar se vede.” 

Domnul primar Filip Petru: „8 ani? Singurul lucru? Tu nu vezi grădinița, nu vezi 

școala de la Obad, nu vezi o grămadă de lucruri, sunt multe proiecte care sunt demarate, 

asfaltul, canalizarea.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Acestea sunt niște populisme.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Populisme sunt cele pe care le faceți voi.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Singurul lucru din banii noștri pe care l-am făcut în 

Ciacova în ultimi 8 ani.” 

Domnul Popa Florentin: „Uită-te în ochii omului acela și spune-i că ai tăiat bani de 

piatră și ai făcut parcarea la azil.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Nu s-a tăiat nici un ban de piatră.” 

Domnul Ion Flavius: „Puteți să spuneți dumneavoastră că de 8 ani nu i-ați băgat lui 

bani și i-ați băgat lui x și lui y, nu neapărat că numai lui nu i-ați băgat, a ajuns la altcineva 

piatra pe o altă stradă.” 

Domnul Popa Florentin: „Anul trecut i-ai tăiat din piatră.” 

Domnul Ion Flavius: „Nu, nu am tăiat, am făcut altceva.” 

Domnul primar Filip Petru: „Bine atunci ce facem, votați bugetul așa cum l-ați 

propus dumneavoastră?” 

Domnul Popa Florentin: „Nu, să îmi explice și mie, mașina nu mai luăm?” 

Domnul Ion Flavius: „Mașina, ce mașină! De plimbat?” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Pierdem voucherul.” 

Domnul Ion Flavius: „Ce pierzi, că nici nu am avut bani aceea.” 
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Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Cum nu l-am avut, avem voucherul.” 

Domnul Ion Flavius: „Cu ce ne ajută o mașina? Să te plimbi cu ea? Sunt mașini de 

plimbat.” 

Domnul primar Filip Petru: „Care mașini? O singură mașină avem funcțională.” 

Domnul Ion Flavius: „Și câți șoferi avem?” 

Domnul primar Filip Petru: „Avem nevoie de o mașină pentru mers pe câmp, pe la 

ciobani, pe la oi atunci când avem probleme, noi mergem cu mașinile noastre.” 

Domnul Davodovici Iovan Zoran: „Spune-mi, te rog, domnul Flavius, cum anul 

trecut ai votat pentru mașina și anul acesta te-ai răzgândit?” 

Domnul Ion Flavius: „M-am răzgândit pentru că nici alte proiecte nu s-au realizat.” 

Domnul Popa Florentin: „Să înțeleg că l-ai votat așa din răzbunare?” 

Domnul Ion Flavius: „Nu l-am votat din răzbunare, oricum nu se fac, sunt puse doar 

așa.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Ai proiect la parcul de la târg, în schimb 

domnul Dacian a venit cu un proiect, voi ați venit cu o poză și o cerere.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Nu mai dezinformați pentru că am făcut proiect 

de hotărâre, a fost votat, bugetat anul trecut.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Nu a fost bugetat proiectul, cererea a fost 

bugetată.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Anul trecut piatra a costat 20.000 mii, iar 

închirierea a costat tot atât, vreți ca și anul acesta să mai aruncam 20.000 mii, îi aruncăm.” 

Domnul primar Filip Petru: „Dar nu avem de unde, pentru că trebuie să îi luăm de 

la funcționare și acolo nu avem bani.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Eu sunt de acord că aveți o grămadă de idei și 

le susțin, dar ați tăiat tot, tăiați jumătate și lăsați să facem și noi, să faceți și voi.” 

Domnul Popa Florentin: „Domnul Armin, la ședința trecută ați venit și ați spus că nu 

puteți să votați bugetul pentru că nu ați avut timp să îl studiați, voi ați venit acuma și ne-ați 

pus astea în față știind că oricum vor trece, chiar dacă îmi convin mie sau nu îmi convin.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Dacă vreți, amânăm ședința pentru mâine să aveți 

timp să le studiați.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Dar cine plătește, toata ziua amânăm 

ședința.” 

Domnul primar Filip Petru: „Domnul Armin a spus că își asuma el.” 

Domnul Ion Flavius: „Ce plătiți, nu se plătește nimic.” 

Domnul primar Filip Petru: „Nicoleta, te rog explică-i domnului Flavius cât plătim 

penalități pentru credit?” 

Domnul Ion Flavius: „Două zile, vineri era ultima zi astăzi este luni.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Am o propune, dacă îmi dați voie, din ce ați 

tăiat, tăiați la jumătate ca să lăsăm bani pentru ambele părți, facem și proiectele voastre și 

ceea ce ne dorim noi, mașina și autogrederul.” 
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Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Acolo sunt prea mulți bani.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Sunt prea mulți bani unde? Mai negociem, 

spune-mi pe puncte unde sunt prea mulți bani?” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Eu pentru autogreder propun să aplicăm să îl luăm 

pe fonduri europene, să luăm unul nou.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Procedura durează aproximativ doi ani.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Sunt alte primării care au luat pe fonduri europene.” 

Doamna secretar general: „Am început ședința frumos, haideți să continuăm tot așa, 

domnul Armin a spus că are niște întrebări pentru doamna contabilă, haideți să discutăm 

punctual și să ajungem la un consens.” 

Domnul primar Filip Petru: „Ei au spus data trecută că cunosc bugetul, au spus că 

nu au avut timp să studieze bugetul, însă fără un contabil nu ai cum să citești bugetul.” 

Domnul Popa Florentin: „Ați suplimentat la capela la Cebza cu 70.000 lei, eu zic să 

îi prindem pentru oricare oportunitate apare, oricare sat.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Așa a fost proiectul.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Prindem unde vreți voi.” 

Domnul Ion Flavius: „Domn primar ,eu sunt de acord, dar în fiecare an să demarăm 

pentru fiecare sat, să reușim să facem în fiecare sat.” 

Domnul primar Filip Petru: „Singurul loc în care am găsit situația juridică a fost 

Obad, urmează Cebza, la Petroman se ocupă domnul consilier, la Macedonia nu știu ce se 

întâmplă.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Aici am văzut la cultură, recreere și religie primul 

articol cuprinde toată suma?” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Sunt 670 de mii la 

capitolul acesta din care avem salarii, bunuri servicii avem energie electrică și avem 

cheltuielile cu contractele în jur de 50.000 lei. Și 50.000 lei prinși pentru următoarele 

evenimente culturale care s-ar putea să aibă loc.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Aici sunt prinse și rugile?” 

Domnul primar Filip Petru: „Noi am prins o sumă minimă pentru că nu știm ce o să 

fie, ce o să putem organiza.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Avem prinși pe lista de 

investiții 150 de mii. La dezvoltare intră cheltuieli de capital care însemnă construcții, alte 

active fixe mașini, utilaje, proiectele pe care le avem noi sunt toate cuprinse aici.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „La căminele culturale avem 160 de mii.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Acolo sunt cuprinse 

evenimentele și contractele în derulare și energia electrică.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Am mai avut o sumă destul de mare la transporturi 

la bunuri și servici văd 105 mii și la cheltuieli de capital  185 mii.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Cheltuielile de capital 

sunt investițiile, tot ce este pe lista de investiții.” 
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Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Doar ce este pe lista de investiții nu a mai rămas 

nimic, de aici s-ar putea lua pentru piatră.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „La funcționare nu avem 

rămas nimic, avem salariile, avem 201 mii bani prinși pentru drumuri comunale sunt la 

același capitol.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Sunt cei pe care i-am primit la sfârșit de an?” 

Domnul primar Filip Petru: „Da, cei de la sfârșit de an.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Din cei 201 mii nu putem să luăm piatră?” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Sunt pentru drumuri 

comunale.” 

Domnul primar Filip Petru: „Au venit cu această destinație.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Pentru mine capitolul piatră nu mai există, dacă 

veneai la mine să îmi zici că vrei să asfaltezi o stradă eram de acord.” 

Domnul Popa Florentin: „Dacian, cum alegi care stradă să o asfaltezi.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Începem cu o stradă de un capăt, fără discuții, eu 

așa văd lucrurile. Nu mi se pare deloc normal să ajungem aici să ne strigăm, dacă ajungem să 

ne strigăm, oricum nu se rezolvă nimic.” 

Domnul Popa Florentin: „Exact ce am spus mai devreme, suntem toți responsabili.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Corect, toată lumea este responsabilă, toți ne 

asumăm ce se întâmplă, sunt de acord cu ce a spus domnul primar, să lăsăm și 10000 de lei, 

oricum când începe licitația când știm că ni se finanțează, suntem aici ne strângem și facem 

rectificare de buget.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Rectificare de buget 

începând cu luna august, până în trimestrul 3  nu putem muta bani.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Am ajuns să vin la ședințe cu groază pentru că 

ajungem să ne certăm pe lucruri de nimic.” 

Domnul Popa Florentin: „Eu am o afinitate când aud de apă, canal și gaz de ce ați 

tăiat de la 50.000 lei la 10.000 lei?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „În momentul în care se demarează, o să facem 

rectificare.” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu poți să faci rectificare până în trimestrul al III-lea, 

eu cum semnez un contract de 40.000 lei, când eu am 10.000 lei.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Nu semnezi.” 

Domnul primar Filip Petru: „Și rămân satele fără apă?” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Asta este, este decizia lor nu a noastră.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Noi suntem localitatea cu marile proiecte și nu se 

întâmplă nimic.” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu se întâmplă nimic? Asfaltarea în Ciacova nu se 

vede? La voi nu se întâmplă nimic, s-a întâmplat doar când ai fost tu viceprimar.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Eu tocmai de asta m-am retras, nu am mai vrut să 

fiu viceprimar.” 
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Domnul primar Filip Petru: „Tu ai vrut să fi primar, nu viceprimar.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, și oamenii v-au ales pe dumneavoastră pentru 

că faceți treabă, nu de asta v-au ales?” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu știu. Sunt spețe care s-au întâmplat pe vremea când 

erai tu viceprimar și acum vii și te faci că nu știi.” 

Doamna secretar general: „Am o rugăminte, haideți să discutăm pe amendamente în 

parte, pe ce rămâne și pe ce nu rămâne în buget, pe sume vă rog frumos ca să ne putem și 

nota.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Amendamentele sunt clare, nu mai avem ce 

discuta.” 

Doamna secretar general: “Am înțeles că se scoate mașina, se scoate autogrederul și 

se modifică sumele pe care le-ați trecut în amendament.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Vreau și eu să fac o completare și să 

supunem la vot, în fiecare sat sunt câte doi consilieri locali în afară de Obad, consilieri care 

aparțin de sate sunt de acord, în fața cetățenilor toți răspundem, nu doar noi consilierii de pe 

sate.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Dar ce am făcut împotriva satelor, eu asta nu 

înțeleg.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Mai înainte a spus domnul Armin că tot 

domnul primar trebuie se identifice terenurile pentru capela, eu cred că nu, toată lumea 

trebuie să se implice.” 

Domnul Adam Ciprian: „La a doua ședință după ce a fost constituit acest consiliu 

local singurul loc eligibil pentru capelă era la Cebza, se întâmpla în februarie, martie, anul 

trecut, după 4 sau 5 luni singurul loc era la Obad.” 

Domnul primar Filip Petru: „Sunt ambele eligibile.” 

Domnul Adam Ciprian: „Nu, nu, era doar la Obad, la Cebza nu era.” 

Domnul primar Filip Petru: „Dacă tu așa ai înțeles.” 

Domnul Adam Ciprian: „Poate am înțeles eu prost.” 

Domnul primar Filip Petru: „Inițial nu am știut situația juridică la Cebza.” 

Domnul Adam Ciprian: „Este declarația dumneavoastră, se poate citi în procesele 

verbale dacă a fost consemnat, nu prea mai înțelegem artificiile pe care le faceți 

dumneavoastră, faceți undeva, e simplu, hotărâți-vă pentru un loc.” 

Domnul primar Filip Petru: „Domnul Adam, ascultați-mă puțin, am aici dovada pe 

telefon primită în 3 ianuarie de la topometrist, mi-a trimis CF- urile pentru toate cimitirele, 

inițial știam că este Cebza, după, mi-a spus că cimitirul aparține parohiei, la Obad am început 

dezmembrarea din stradă exact cum s-a făcut și la Ciacova, doar Macedonia nu are dar se 

poate înființa CF destul de ușor mi-a scris el, pot să vă pun la dispoziție aceste dovezi, am 

făcut toate demersurile posibile, nu poți să vii să mă acuzi că nu am făcut nimic.” 

Domnul Adam Ciprian: „Noi ne-am întâlnit, așa am gândit noi, mergem înainte cu 

acest amendament și ni-l asumăm.” 

Domnul primar Filip Petru: „Tu nu ești de acord cu un autogreder ca să mai 

îndreptăm străzile și să cumpărăm piatră pe sate?” 
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Domnul Adam Ciprian: „Nu, nu sunt de acord, vă dau un singur motiv, lucrez la o 

multinațională care are în posesie 800 de avioane, dar multifuncționalele le închiriem, oare 

chiar atât de idioată e multinaționala aceasta?” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Bine, supunem la vot.” 

            Domnul primar Filip Petru: „Eu zic să mai discutăm,  haideți să facem niște 

concesii: - "Construire bazin de înot în orașul Ciacova” -se retrage, nu este pe lista 

sinteză.  

 - „ Amenajare pistă de bicicliști în orașul Ciacova”- aș zice să lăsăm banii 

pentru că este depus pe PNNR, avem 20.000 lei este o sumă simbolică, să lăsăm măcar 

10.000 lei. 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Bine, lăsăm 10.000 lei.” 

Domnul primar Filip Petru: - „Mașini, echipamente și mijloace de transport” – 

se retrage, rămânem cu voucherul. 

-  „Utilaj de construcții”- se retrage, vrem un autogreder dar nu sunteți de acord 

să îl cumpărăm 

- „Construire capelă pentru desfășurarea serviciilor religioase/ funerare în satul 

Cebza” – se modifică la 120.000 lei 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Punem 110.000 lei ca să ne rămână 10.000 lei 

pentru pista de bicicliști.” 

Domnul primar Filip Petru: –  „Piața agroalimentară (CNI)” – Se retrage, 

suntem pe lista sinteză acolo trebuie să demarăm nota conceptuală, voi ați retras tot, 

lăsați ceva acolo măcar 10.000 lei. 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Puneți 5.000 acolo.” 

Domnul primar Filip Petru: - „Amenajare centru civic”- se modifică la 10.000 

lei, aici vă rog să îmi lăsați mai mult pentru că deja demarăm lucrările, acolo intră 

clădirea de la pensionari, notarul. 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Mai punem 10.000 lei acolo să fie 20.000 lei.” 

Domnul primar Filip Petru: - „Construire și dotare casă de cultură în orașul 

Ciacova” – se modifică la 10.000. 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Aici când o să vă spună se poate face rectificare 

de buget, se pot prinde și ulterior.” 

Domnul primar Filip Petru: – „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere 

Complex sportiv, oraș Ciacova, județ Timiș”- se modifică în 5.000 lei, aici încă nu 

suntem pe lista sinteză. 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Aceștia îi scoatem de tot.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Și îi punem la Centru Civic, pentru că este mai 

important.” 

Domnul primar Filip Petru: - „Infrastructură sportivă” – se modifică la 10.000 

lei. 
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Domnul primar Filip Petru: – „Amenajare parc și loc de joacă pentru copii în 

satul Cebza, oraș Ciacova, jud. Timiș” – se modifică la 270.000 lei, nu o să cheltuim 

bani aceștia. 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Trebuie să îi cheltuim.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Încercăm, domn primar, dacă îmi dați voie să 

mă ocup, să ne ocupăm împreună.” 

Domnul primar Filip Petru: „Și atunci o să punem problema de ce la alte 

investiții a mers așa greu și acolo unde v-ați implicat a mers așa ușor.” 

Domnul Adam Ciprian: „Este ireal.” 

Domnul Popa Florentin: „Știm care este situația juridică a terenului?” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu, nu știm care este situația juridică a terenului.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Facem tot ceea ce trebuie făcut.” 

Domnul Peia Gheorghe: „Facem parc la Cebza de atâția bani, dau oameni cu 

pietre în mine la cum arată drumurile.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Nu mai ieșiți din casă domnul Peia și așa este 

Covid.”   

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Domnul Peia, haideți să nu ne certăm.” 

Domnul primar Filip Petru: - „Studiu de fezabilitate extindere alimentare cu gaz 

în satele aparținătoare” -se modifică la 10.000 lei.           

- „Parc fotovoltaic” – aș vrea să rămână suma de 20.000 lei pentru că acolo este o 

investiție care se face pe fonduri norvegiene pentru iluminatul public și pentru instituții. 

 Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Bine, lăsăm 20.000 lei.” 

 Doamna secretar general: „Domn primar, la „Amenajare parc și loc de joacă în 

zona Tîrgului, oraș Ciacova” - rămâne suma de 100.000 lei.” 

Domnul Popa Florentin: „În zona Tîrgului ajung 100.000 lei și la Cebza nu ajung 

260.000 lei?” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Este mai mic.” 

Domnul primar Filip Petru: „Aveți proiect?” 

Domnul Ion Flavius: „Acum o să zic și eu ca și domnul Ghera, dacă mă primiți și 

pe mine să mă implic, să lucrez cu dumneavoastră.” 

Domnul primar Filip Petru: „Chiar vă rog! La „Studiul de fezabilitate alimentare 

cu apă în satele aparținătoare”, vă rog să lăsați suma de 50.000 lei pentru că pe PNNR 

există o clauză care nu limitează numărul de locuitori, pe POIM ne trebuie minim 2000 

de locuitori acolo nu suntem eligibili. 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Dar dacă nu există ghidul finalizat.” 

Domnul primar Filip Petru: „O să apară ghidul într-o lună și noi trebuie să 
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demarăm , sunt niște termeni care trebuie respectați, nu putem să așteptăm după 

rectificare de buget din luna octombrie, eu nu pot să fac un angajament bugetar dacă nu 

am sumele prinse în buget. Lăsați 50.000 lei.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „De unde să lăsăm, că nu avem de unde.” 

Domnul primar Filip Petru: „Vă gândiți.” 

Doamna secretar general: „Rămân 10.000 lei.” 

Domnul primar Filip Petru: „Modernizarea infrastructurii de acces agricol din 

orașul Ciacova, județ Timiș, eu zic să mai lăsați ceva pentru că s-ar putea să se 

redeschidă sesiunea.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Când se redeschide îi punem înapoi.” 

Doamna secretar general: „Se retrage toată suma.” 

Domnul primar Filip Petru: „Reabilitare trotuar strada Al. Mocioni (legătura 

dintre str. Tudor Vladimirescu și str. Nicolae Bălcescu) din oraș Ciacova, județ Timiș”, 

acestea sunt prinse pe noul studiu de fezabilitate unde prindem toate străzile care au mai 

rămas în Ciacova nu văd de ce am prinde separat una, separat alta, avize, acorduri când 

putem să le prindem împreună. 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Eu aș vrea să facem trotuarul din zona bisericii 

Catolice, nu este o sumă mare.” 

Doamna secretar general:  „Rămâne suma de 150.000 lei. Restul rămân la fel.” 

Domnul primar Filip Petru: „Mai trebuie să punem 10.000 lei la amenajare 

Centru Civic.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Mai trebuie să luăm de undeva.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Luăm de la reabilitare stradă și punem la Centru 

Civic să avem și acolo 25.000 lei.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „De la penultimul punct.” 

Doamna secretar general: „La „Reabilitare intrare legătura dintre strada Tudor 

Vladimirescu/ str. Nicolae Bălcescu/ str. Piața Cetății din oraș Ciacova”– răman 

140.000 lei, 10.000 lei se mută la -   Amenajare centru civic,  acolo avem 25.000 lei. 

Aceste sunt amedamentele discutate, domnule președinte, supuneți la vot.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 din 17.01.2022. 

Supus la vot: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?    

Doamna secretar general: 8 voturi pentru: dl. Adam Ciprian, dl. Davidovici Iovan- 

Zoran, dl. Gogoșanu Ștefan, dl. Ion Flavius, dl. Otvoș Armin- Daniel, dl. Ghera Dacian- 

Răzvan, dl. Peiovici Marjan- Slagian, d-na Soare Larisa; 6 voturi împotrivă dl. Lăzău Horia- 

Bogdan, dl. Peia Ionel, dl. Peia Gheorghe, dl. Popa Florentin, dl. Silagi Cătălin, dl. Tabacu 

Petru, iar domnul Ritter Cristian- Liubomir nu a fost prezent la vot. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI 

ȘI CHELTUIELI AL ORAȘULUI CIACOVA PE ANUL 2022, A FOST ADOPTATA 
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CU 8 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI, (UN CONSILIER NU ȘI-A EXERCITAT 

DREPTUL DE VOT), 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al doilea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr.10 din 03.02.2022 privind aprobarea realizării și finanțării din 

bugetul local al Orașului Ciacova și/sau alte surse legal constituite, pe anul 2022, a 

obiectivului „Amenajare parc și loc de joacă pentru copii în satul Cebza, oraș Ciacova, 

județul Timiș”. 

Doamna secretar general: „Acest proiect este introdus în amendament.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, dar este un proiect separat.” 

Domnul primar Filip Petru: „Am și eu o întrebare sinceră, dacă tu ai conceput acest 

material, dacă spui că tu l-ai conceput, o să îți pun niște întrebări, dacă spui că nu, atunci nu 

mai are rost.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, spuneți, nu este nici o problemă.” 

Domnul primar Filip Petru: „Am o frază pe care nu prea o înțeleg: „în sinergie cu 

obiectivele investiționale majore, amenajarea de spații verzi, parcuri,  locuri  de joacă pentru 

copii este foarte importantă pentru dezvoltarea durabilă a localităților, dezvoltare bazată pe 

un echilibru armonios între necesitățile sociale, economice și mediul ambient”, te rog să îmi 

explici această frază, chiar nu am înțeles nimic din ce ai vrut să spui.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „În concordanță.” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu, în sinergie înseamnă altceva.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Ce nu ați înțeles?” 

Domnul primar Filip Petru: „Sinergie nu înseamnă în concordanță.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Dar ce înseamnă?” 

Domnul primar Filip Petru: „În asociere, este un termen medical, mai este aici o 

chestie interesanta „în satul Cebza în prezent este amenajat un loc de joacă fără mobilier de 

parc, cu o echipare precară de echipamente de joacă și fără a avea creată o infrastructură 

adecvată. Din cauza acestor minusuri, copiii își petrec timpul liber în zonele din imediata 

apropiere a locuințelor, însă aceste locuri nu le oferă posibilitatea unei dezvoltări armonioase 

din toate punctele de vedere”, să înțeleg că este sub nivelul celorlalte parcuri.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Este la același nivel, adică sub nivelul unui parc 

normal.” 

Domnul primar Filip Petru: „Aici se repetă niște chestiuni care nu spun nimic din 

punctul meu de vedere.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Este strict punctul dumneavoastră de vedere, iar 

dumneavoastră nu votați.” 

Domnul primar Filip Petru: „Atenție, stimați consilieri, dacă avem parc îi poate 

motiva să rămână în locul unde au copilărit și constituie bazele în dezvoltarea acestora, mai 

mult, se reduce migrația către zonele urbane învecinate, se încurajează migrarea dinspre zona 

urbană spre sat, eu asta înțeleg că este o strategie națională.” 
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Domnul Patraș Ciprian: „Dacă faceți parc eu nu o să mai merg să mă plimb cu 

mașina, o să stau în parc, eu v-am spus, parcurile ne distrează dar drumurile ne salvează, dacă 

avem nevoie de o salvare sau de pompieri, nu are cum să ajungă la noi.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Dar cine îi oprește să facă?” 

Domnul Patraș Ciprian: „Nu îi oprește nimeni, dar din discuții văd că totul se 

axează pe parcuri.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 din 

02.03.2022. 

Supus la vot: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?    

Doamna secretar general: 8 voturi pentru dl. Adam Ciprian, dl. Davidovici Iovan- 

Zoran, dl. Gogoșanu Ștefan, dl. Ion Flavius, dl. Otvoș Armin- Daniel, dl. Ghera Dacian- 

Răzvan, dl. Peiovici Marjan- Slagian, d-na Soare Larisa; 6 abțineri dl. Lăzău Horia- Bogdan, 

dl. Peia Ionel, dl. Peia Gheorghe, dl. Popa Florentin, dl. Silagi Cătălin, dl. Tabacu Petru, iar 

domnul Ritter Cristian- Liubomir nu a fost prezent la vot. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA REALIZĂRII ȘI FINANȚĂRII DIN 

BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI CIACOVA ȘI/SAU ALTE SURSE LEGAL 

CONSTITUITE, PE ANUL 2022, A OBIECTIVULUI „AMENAJARE PARC ȘI LOC 

DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SATUL CEBZA, ORAȘ CIACOVA, JUDEȚUL 

TIMIȘ”, A FOST ADOPTATA CU 8 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI, (UN 

CONSILIER NU ȘI-A EXERCITAT DREPTUL DE VOT), 15 CONSILIERI 

PREZENTI. 

Fiind epuizată ordinea de zi, domnul președinte de ședință declară închise lucrările 

ședinței extraordinare de azi, 14.02.2022, cu mulțumiri pentru participare. 

În conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, minuta se va 

afișa la sediul Primăriei Orașului Ciacova, județ Timiș. 

   Potrivit prevederilor art. 138 alin. (13) prezentul proces verbal prezintă „sinteza 

dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul 

fiecare consilier local în parte...”  

Drept care s-a încheiat prezentul Proces-verbal. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

  TABACU PETRU   

     

                                                                                                     SECRETAR GENERAL,      

  

                                                                                        Jur. ȘEITAN CLAUDIA-IONELA 

 


