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ROMANIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL CIACOVA  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES –VERBAL 

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Orașului Ciacova din data de 09 februarie 2022, ora 10:00 

 

 

 

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

dispoziția nr. 25 din 03.02.2022, 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.(1)  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 09.02.2022, ora 1000, în sala de şedinţă 

situată în Orașul Ciacova, Piaţa Cetăţii, nr.8. Lucrările ședinței ordinare 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 seviciu- 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.  - Aprobarea procesului verbal de ședință din data de 27.01.2022. 
majoritate 

simplă 

2.  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 

3.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr.9 din 03.02.2022 privind alegerea președintelui de 

ședință pentru ședințele Consiliului Local al Orașului Ciacova, pe lunile martie 

2022 – mai 2022.  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 
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4.  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 ordinară convocată de Primarul Orașului Ciacova prin dispoziția nr. 

25 din 03.02.2022, cu respectarea tuturor procedurilor legale și comunicarea către consilieri a 

materialelor de ședință prin intermediul serviciilor de poștă electronică: Ședința ordinară 

09.02.2022 – Google Driveși 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 zoom 

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 zoom 

12.  RITTER CRISTIAN-LIUBOMIR prezent  

13.  SILAGI CĂTĂLIN prezent zoom 

14.  SOARE LARISA-ELENA prezent zoom 

15.  TABACU PETRU prezent  

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T2NisELT-WdhqIzUKLyihW4vWIA1gonj
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T2NisELT-WdhqIzUKLyihW4vWIA1gonj
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Având în vedere prezența unui număr de 14 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 

ordinară din data de 09.02.2022, care are pe proiectul ordinii de zi 4 puncte. Nu o să mai dau 

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

dintre dumneavoastră a citit proiectul ordinii de zi. În conformitate cu prevederile art. 135 

alin.(7) din Codul administrativ. 

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: 

Aprobarea procesului verbal de ședință din data de: 27.01.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

 

 

Al doilea punct pe ordinea de zi: 

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. 

Domnul primar Filip Petru: „Despre buget discutați, ce spuneți? Consilierii nu au 

avut timp să citească bugetul?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Da, asta spuneam, că nu au avut timp să îl studiem.” 

Domnul primar Filip Petru: „Noi știi că am avut o discuție luni și ți-am explicat ce 

înseamnă bugetul.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Da!” 

Domnul primar Filip Petru: „Eu acum m-aș mira ca unii dintre dumneavoastră să știe 

să citească bugetul fără un contabil lângă el, pentru că nici eu nu știu, de exemplu la transporturi 

avem niște sume acolo, Slagian știi de unde sunt sumele acestea?” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Tocmai de aceea era frumos să ne chemați la o 

discuție.” 

Domnul primar Filip Petru: „De ce nu ați venit, uite Dacian a venit.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian:  „Dar ne-ați chemat?” 
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Domnul primar Filip Petru: „Eu am făcut bugetul cu doamna Nicoleta și mi-a explicat 

fiecare lucru ce înseamnă. La ultima ședință am spus că o să fie ședință de consiliu pe buget.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Asta e altceva, dar nu ne-ați chemat la discuții.” 

Domnul primar Filip Petru: „Sumele sunt publice, bugetul se compune din venituri 

proprii 3240000 lei, cote din venituri pe impozite, cote defalcate pentru echilibrare, sume de la 

Consiliul Județean, sume de la asistenții personali, acești bani sunt pentru funcționare. Vreau 

să va spun că avem rata de la împrumutul pe care l-am făcut pentru a putea duce lucrările la 

bun sfârșit, au apărut cheltuie neeligibile și o să mai apară, de exemplu la Palatul Administrativ 

proiectantul nu a bugetat liftul, este prins în proiect dar nu este bugetat, asta este o primă 

observație pe care mi-a făcut-o constructorul. Avem salariile 550000 lei care sunt prinse la 

minim și cheltuieli de funcționare, combustibil, iluminat, servicii, salubritate. Anul trecut toate 

aceste cheltuieli adunate au fost 3727000 lei, atâta se vede din execuția bugetara, anul acesta 

avem 2724000 lei, deci avem minus 1300000 lei față de execuția de anul trecut, ne-am raportat 

la execuția de anul trecut, aici avem o foarte mare problemă și trebuie să vedem cum o ducem 

până la capăt.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Minusul înseamnă că atâta a mai rămas după ce s-a 

plătit totul.” 

Domnul primar Filip Petru: „Deficit, asta este deficit.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Da, deficit.” 

Domnul primar Filip Petru: „Da, atât ne mai trebuie ca să ajungem la suma de anul 

trecut, bugetul așa se face la execuția din anul precedent, inclusiv când se face acea propunere 

de buget despre care unii colegi au spus că a fost pusă la mișto s-a făcut pe execuția de anul 

trecut pentru că nu avem sumele nu știam exact și nu știam toate planurile de investiții, ați văzut 

că ultima sumă am primit-o ieri, de aceea s-a întârziat, aici avem o mare problemă cu 

funcționarea, noi sperăm că o să mai vină ceva rectificări conform execuției de anul trecut, o 

sa facem niște solicitări să le spunem că nu ne încadrăm în buget cu cheltuielile și să aibă în 

vedere la o viitoare rectificare, de obicei se face prin august, septembrie. La investiții stăm mai 

bine, avem bani pentru investiții, dar nu putem să mutăm banii de la investiții la funcționare.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Pe mine ce mă deranjează, nu am apucat să studiez 

în afară de discuția pe care am avut-o, la sport apar 400000 și ceva de mii, apoi avem o altă 

sumă, chiar nu știu cum sunt.” 

Domnul primar Filip Petru: „Asta v-am spus că este foarte greu să citești bugetul fără 

un contabil, Nicoleta, poți să ne explici ce cheltuieli sunt prinse acolo?” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Avem la capitolul 67.02 

care cuprinde cultura, recreere și sport sunt incluse cămine culturale, finanțări pentru sport, 

reparațiile care sunt, salariile angajaților, avem doi angajați acolo, cheltuie cu salariile 167.000 

lei și la bunuri și servicii 372.200 lei care cuprind finanțare sportivă, reparații la terenul de 

sport, avem un contract în derulare care trebuie respectat.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Acolo nu eram sigur a mai rămas ceva de anul 

trecut parcă.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „150.000 lei, avem 100.000 

lei pentru evenimente, avem contracte în derulare care trebuie plătite lunar, acolo suma din asta 

se compune.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Este și partea de cultură prinsă aici și pentru 

biserici?” 
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Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Bisericile nu le-am prins 

anul acesta.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Mai este un capitol acolo la unul apare 456.000 lei 

la unul 413.000  lei, acolo ce e?” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian: „Unul este servicii culturale, iar la unul scrie 

cultură, recreere și religie, care este diferența dintre ele?” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Acela este 67, avem la 

67.02 și 67.03 căminele culturale și avem tot aici o reparație pe parcuri, aici intră tot, cheltuieli 

de personal, investiții, cheltuieli curente, finanțări la sport, o să fie o problemă la cheltuieli 

curente mai ales la energia electrică, sunt prinse la minim.” 

Domnul primar Filip Petru: „Repet, este foarte greu să citești un buget tehnic fără un 

economist lângă tine.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian:  „Tocmai de aceea avem nevoie de timp.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Eu sunt perfect de acord și e foarte bine că e 

doamna contabilă aici, exact ce spuneam și înainte de ședință, nu am nici cea mai mică 

problemă cu bugetul, singura problemă este că trebuie să ne uităm pe fiecare punct în parte și 

să venim să o întrebăm exact cum ne explică doamna Nicoleta acum.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Orice nelămuriri aveți, eu 

sunt aici să le explic.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Ne trebuia timp să îl studiem și apoi să venim cu 

întrebări.” 

Domnul primar Filip Petru: „Dacian, când ne-am întâlnit luni noi, nu le-am discutat 

tehnic pentru că nu avea sens, nu înțelegeam nimic.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Nici nu le aveam.” 

Domnul primar Filip Petru: „Le-am discutat așa băbește cum le am eu scrise, în 

momentul când se asamblează bugetul, îți intră pe conturi.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Am mai discutat unele puncte la partea de investiții 

cu care nu am fost de acord și acuma văd că apar în buget, deci și acolo trebuie să avem o 

discuție.” 

Domnul primar Filip Petru: „Haideți să avem o discuție, noi am prevăzut acolo un 

utilaj, după cum ați văzut drumurile sunt praf, dacă aveam un utilaj, un autogreder acum, 

terenul este bun, nu este praf, data trecută când am închiriat și am făcut acea lucrare a fost o 

problemă cu praful, oamenii s-au plâns, într-adevăr a fost un disconfort, cel mai bine ar fi să 

prindem momente când am putea să îndreptăm, să reparam și apoi să le întreținem, asta era 

ideea de autogreder.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Încă odată vă spun de ce nu sunt de acord cu acest 

utilaj, în primul rând acela trebuie manipulat, în al doilea rând întreținerea unui autogreder care 

nu este nou cred ca toata lumea știe ce am pățit si cu buldo-excavatorul când am început să 

băgam bani în el.” 

Domnul primar Filip Petru: „L-am folosit din 2009 pana în 2016 și am avut o singură 

reparație.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Din punctul meu de vedere pe 2 miliarde cât este 

suma, se poate închiria un utilaj.” 
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Domnul primar Filip Petru: „Utilajul pe banii acea nu intră la investiții, intră la 

funcționare, cum luam atâția bani de la funcționare sa închiriem utilajul când acolo nu avem 

bani. „ 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Nu sunt de acord să luam fiere vechi.” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu sunt fiere vechi, eu zic că ar fi o oportunitate bună 

pentru că ne-ar ajuta să întreținem nu doar străzile inclusiv, drumurile agricole care se 

deteriorează.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Orice utilaj ce se achiziționează te avantajează.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Mai avem două mașini aici care stau degeaba.” 

Domnul primar Filip Petru: „Tu știi destul de bine de ce stau, nu te face că nu ști.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „De ce stau?” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu știi de ce stau? Ai fost viceprimar, cum nu știi? În 

primul rând că am aderat la ADID.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Ați spus că le scoateți la licitație.” 

Domnul primar Filip Petru: „Le putem scoate la licitație atunci când sunt amortizate, 

încă nu au fost amortizate.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Bine, eu zic să nu mai deviem discuția, din punctul 

meu de vedere propun să îl amânam sau să îl respingem și votăm săptămâna viitoare, avem 

timp să îl studiem în detaliu, venim cu întrebări, cu amendamente.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Termenul de aprobare a 

bugetului este 11 februarie.” 

Domnul primar Filip Petru: „Dacă doriți să faceți un alt buget, puteți să îl faceți și să 

veniți cu un alt buget, noi avem bugetul acesta la care am lucrat, dar dacă voi vreți, puteți să 

faceți altul.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „O să facem amendament scris cu ce am vrea să 

modificăm.” 

Domnul primar Filip Petru: „Ce amendament să faceți, de ce nu ați venit până 

acuma?” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Eu cred ca putem să o facem cu tot cu 

amendament acum, daca aveți ceva de modificat.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Nu facem pe repede înainte.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: “Dacă domnul Ghera a venit cu un proiect 

de hotărâre din data de 03.02.2022 voi de ce nu ați venit? De ce el a putut și dumneavoastră 

nu?” 

Domnul primar Filip Petru: „Dacă nu îl votăm, nu putem să facem plăți.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Vreau să spun și eu ceva 

și apoi mă retrag pentru că am ceva de făcut, orice amendament faceți, vreau să țineți cont că 

banii sunt puțini, i-am împărțit cum am putut mai bine.” 

Domnul primar Filip Petru: „De ce nu ați făcut-o pana acuma ?” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian:  „Dacă ieri ne-ați dat documentele.” 

Domnul primar Filip Petru: „Ieri au venit ultimele sume.” 
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Domnul Peiovici Marjan- Slagian:  „Aveați sumele, doar câteva lipseau.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Domn primar, săptămâna viitoare îl votăm, dați-ne 

câteva zile să îl analizam și să formulăm niște amendamente.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Săptămâna viitoare este trecută data de 

11.02.2022.” 

Doamna șef serviciu- financiar contabil Ritter Nicoleta: „Ideea e că eu am de plătit 

rata la credit, care suportă penalități, cu cât întârziem mai mult cu bugetul, vor fi mai multe 

penalități. Vă rog sa aveți în vedere contul de execuție de anul trecut.” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Nu o să umblăm la funcționare.”  

Domnul Popa Florentin: „Atât de mult ne certăm, am așteptat să vină cineva să ne 

invite la masă, la negocieri parcă am dispune de sute de miliarde și nu știm cum să îi împărțim, 

dezbatere publică pentru ce, noi nu avem bani nici pentru funcționare, da, era corect să ne 

întâlnim toți să stăm de vorbă, dar eu dacă voiam să fac un proiect îl făceam și cu 6 luni în 

urmă și acum veneam să îl depun.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian:  „Avem depuse de anul trecut, votate și nu s-a 

făcut nimic.” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu au fost bugetate.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian:  „Ba da, erau bugetate.” 

Domnul primar Filip Petru: „Voi ați pus o sumă acolo, numai să nu veniți iar cu 

parcuri, noi avem foarte multe probleme și venim cu parcuri, am văzut aici că dacă avem 

parcuri, nu mai pleacă populația.” 

Domnul Popa Florentin: „Eu nu am o problemă cu ce se face, orice se face pentru 

Ciacova și satele aparținătoare eu sunt de acord, doar să se ducă la bun sfârșit și să facem un 

lucru bine făcut, decât să facem două parcuri rele, mai bine facem unul bun.” 

Domnul primar Filip Petru: „Trebuie să ne axăm pe zona centrală.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Eu zic să supunem la vot.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Eu zic să îl lăsăm pana la o dată rezonabilă.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Supunem la vot, voi sunteți majoritari în 

consiliu astăzi indiferent că vreau eu să recunosc că l-am susținut pe Zoran , el nu poate să 

voteze cu noi niciodată, pentru că în secunda doi dumneavoastră îl executați.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Dar dumneavoastră de unde știți?” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Îmi dau seama.” 

Domnul primar Filip Petru: „Spune acum că Zoran poate să voteze cum vrea el.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Dar i-am spus eu vreodată ce să voteze?” 

Domnul primar Filip Petru: „După aceea, tu nu îl excluzi din partid?” 

Domnul Popa Florentin: „Deviem de la discuții ca de fiecare dată.” 

Domnul Peiovici Marjan- Slagian:  „Noi propunem retragerea de pe ordinea de zi.” 

Domnul primar Filip Petru: „Supunem la vot proiectul acesta de hotărâre.” 
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Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Am spus și repet, nu am nicio treaba cu fondul, am 

repetat toți aici la masă că am vrut să vedem, avem nevoie de o zi două să vadă toata lumea, 

nu am spus că nu e bun bugetul.” 

Doamna secretar general: „Proiectul de hotărâre numărul 10 are același curs ca și 

proiectul numărul 3, nu poate fi votat unul fără altul, îl rog pe domnul președinte să supună la 

vot proiectul privind alegerea președintelui de ședință, pentru că va intra de luna viitoare. 

Ținând cont ca ultima zi pentru aprobarea bugetului este 11.02.2022, vreau să știu la ce oră ne 

întrunim vineri, dacă sunteți hotărați să îl adoptam in termenul prevăzut de lege?” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Eu propun să îl adoptăm luni.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Și suporți tu majorările la credit?” 

Domnul Otvos Daniel- Armin: „Da, le suport eu, ne aruncați în față tot felul de 

chestii.” 

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „Nu vă arunc, dar data de 11.02.2022 este 

ultima zi.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Sunt doar două zile, nu este o filozofie.” 

Doamna secretar general: “Sedința va fi convocata luni 14.02.2022 ora 10:00.” 

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre nr.3 din data de 

17.01.2022. 

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

Doamna secretar general: 7 voturi pentru: dl. Lazău Horia Bogdan, dl. Peia Ionel, dl. 

Peia Gheorghe, dl. Ritter Cristian Liubomir, dl. Tabacu Petru, dl. Popa Florentin, dl. Silagi 

Cătălin  

7 voturi împotrivă: dl. Adam Ciprian, dl. Ghera Dacian- Răzvan, dl. Gogoșanu Ștefan, 

dl. Ion Flavius, dl. Otvoș Daniel Armin, dl. Peiovici Marjan Slagian, dna. Soare Larisa; 

 1 abțineri: dl. Davidovici Iovan Zoran. 

Proiectul de hotărâre nr.3 din data de 17.01.2022 nu a întrunit cvorumul necesar pentru a fi 

adoptat. Proiectul de hotărâre nr.3 din data de 17.01.2022 va fi dezbătut în ședința extraordinară 

din data de 14.02.2022. 

 

Al treilea  punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr.9 din 03.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință 

pentru ședințele Consiliului Local al Orașului Ciacova, pe lunile martie 2022 – mai 2022.   

Dl. președinte de ședință Tabacu Petru: „A fost propus domnul Peiovici de luna 

viitoare.” 

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre nr.9 din data de 

03.02.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU 

ȘEDINȚELE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CIACOVA, PE LUNILE 
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MARTIE 2022 – MAI 2022, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 

CONSILIERI PREZENTI. 

 

Al patrulea 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”.  

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

03.02.2022. 

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

Doamna secretar general: 7 voturi pentru: dl. Lazău Horia Bogdan, dl. Peia Ionel, dl. 

Peia Gheorghe, dl. Ritter Cristian Liubomir, dl. Tabacu Petru, dl. Popa Florentin, dl. Silagi 

Cătălin  

7 voturi împotrivă: dl. Adam Ciprian, dl. Ghera Dacian- Răzvan, dl. Gogoșanu Ștefan, 

dl. Ion Flavius, dl. Otvoș Daniel Armin, dl. Peiovici Marjan Slagian, dna. Soare Larisa; 

 1 abțineri: dl. Davidovici Iovan Zoran. 

Proiectul de hotărâre nr.10 din data de 03.02.2022 nu a întrunit cvorumul necesar pentru a fi 

adoptat. Proiectul de hotărâre nr.10 din data de 03.02.2022 va fi dezbătut în ședința 

extraordinară din data de 14.02.2022 

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

ședinței ordinare de azi, 09.02.2022, 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 

 


