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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 31 martie 2022, ora 10:00 

 

 

 

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

dispoziția nr. 50 din 25.03.2022, 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 31.03.2022, 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. 

 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 09.02.2022 
majoritate 

simplă 

2.  - Aprobarea procesului verbal de ședință din data de 14.02.2022 
majoritate 

simplă 

3.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 11 din 09.03.2022 privind trecerea a 25 mp dintr-un 

bun imobil, din domeniu al Orașului Ciacova în domeniul public al județului 

Timiș. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

4.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr.12 din 09.03.2022 privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local al Orașului Ciacova în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității din cadrul Liceului Teoretic „Alexandru 

Mocioni” Ciacova. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

simplă 
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5.  1, 2, 3 

 Proiect de hotărâre nr. 13 din 09.03.2022 privind aprobarea finanțării 

Agendei principalelor manifestări cultural- artistice și de tineret pe anul 2022a 

orașului Ciacova , județ Timiș. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului 

Ciacova. 

majoritate 

absolută 

6.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 14 din 11.03.2022 privind scoaterea din funcțiune a 

activelor fixe corporale și necorporale din patrimoniul orașului Ciacova. Proiect 

de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

7.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 15  din 12.03.2022  privind aprobarea Proiectului de 

Regulament de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidență a Persoanelor Ciacova. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul 

Orașului Ciacova. 

majoritate 

simplă 

8.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 16 din 14.03.2022 privind aprobarea documentației 

cadastrale de dezmembrare a imobilului DS 53 (parţial) înscris în cartea funciară 

nr. 406045 Ciacova, nr. cadastral/topografic 406045, proprietate publică a 

Oraşului Ciacova, Judeţ Timiş. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului 

Ciacova. 

majoritate 

absolută 

9.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 17 din 14.03.2022 privind aprobarea documentației 

cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren intravilan, situat în localitatea 

Obad, înscris în cartea funciară nr. 407122 Ciacova, nr. cad. 407122, proprietate 

privată a orașului Ciacova. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului 

Ciacova. 

majoritate 

absolută 

10.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 18 din 14.03.2022 privind aprobarea Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Orașului Ciacova, județ Timiș. 

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

11.  1, 2, 3 

 Proiect de hotărâre nr. 19 din 14.03.2022 privind aprobarea vânzării  prin 

licitaţie publică a două parcele de teren în suprafață de 396 mp, respectiv 383 

mp, proprietate privată a oraşului Ciacova, situate în intravilanul oraşului 

Ciacova (teren destinat construcției de locuințe proprietate personală), cuprinse 

în cartea funciară nr. 401576 și cartea funciară nr. 401577 – Ciacova. Proiect de 

hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

12.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 20 din 15.03.2022 privind aprobarea documentației 

cadastrale de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a imobilului cu nr. 

cadastral DS 7, constituit ca strada Viilor, în orașul Ciacova, județul Timiș. 

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

13.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 22 din 16.03.2022 privind aprobarea  documentației 

cadastrale de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a imobilului teren 

agricol,  categoria de folosință ”Arabil”, tarla 2183, situat în extravilanul 

orașului Ciacova, proprietate privată a Orașului Ciacova, respectiv diminuarea 

suprafeței imobilului teren agricol A 2183, de la suprafața de 46.580 mp la 

suprafața măsurată de 46.4950 mp. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul 

Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

14.  1, 2, 3 

Proiect de hotărâre nr. 23 din 16.03.2022 privind reglementarea situației 

juridice prin constatarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Ciacova a 

unor  imobile – teren intravilan, situate pe raza u.a.t. Oraș Ciacova, județ Timiș. 

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

15.  1, 2, 3 
Proiect de hotărâre nr. 24 din 18.03.2022 privind aprobarea a Planului Anual 

de Acțiune privind serviciile sociale  și măsurile propuse pentru realizarea 

majoritate 

absolută 
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programului social la nivelul orașului Ciacova, județul Timiș, pentru anul 2022. 

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

16.  1,2,3 

Proiect de hotărâre nr. 25 din 21.03.2022 privind aprobarea realizării și 

finanțării din bugetul local al orașului Ciacova, pe anul 2022, și/sau alte surse 

de finanțare a obiectivului “Reabilitare demisol in clădirea Liceului Teoretic 

Alexandru Mocioni Ciacova, faza 1”. Proiect de hotărâre inițiat de domnul 

consilier Otvos Daniel-Armin. 

majoritate 

absolută 

17.  1,2,3 

Proiect de hotărâre nr. 26 din 21.03.2022 privind aprobarea achiziționării din 

bugetul local al orașului Ciacova, pe anul 2022, de limitatoare de viteză stradală. 

Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier Otvos Daniel-Armin. 

majoritate 

absolută 

18.  1,2,3  

Proiect de hotărâre nr. 27 din 23.03.2022  privind aprobarea documentației 

tehnico-economice de proiectare-Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (D.A.L.I.)- și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei 

“Demolare Anexa parter în incinta Școlii cu clasele I-IV și construire 

împrejmuire parțială în orașul Ciacova, județul Timiș”. Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

19.  1,2,3   

Proiect de hotărâre nr. 28 din 23.03.2022 privind aprobarea structurii 

organizatorice şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

Orașului Ciacova.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

20.  1,2,3  

Proiect de hotărâre nr. 29 din 24.03.2022 privind  aprobarea acordării, în anul 

2022, de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Ciacova pentru 

activități nonprofit de interes local în domeniul sportului. Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Orașului Ciacova. 

majoritate 

absolută 

  

Suplimentarea ordinii de zi : 

- proiect de hotărâre nr. 30 din 30.03.2022 privind aprobarea Devizului General 

actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Revitalizare 

prin reabilitare, modernizare și dotare zona urbană ”Piața Cetății”, oraș Ciacova- 

extindere canalizare pluvială” 

- proiect de hotărâre nr.31 din 30.03.2022 privind aprobarea  documentației cadastrale 

de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a unor drumuri stradale și drumuri 

de exploatare agricolă  de pe raza U.A.T. oraș Ciacova județul Timiș. 

- proiect de hotărâre nr.32 din 30.03.2022 privind participarea Orașului Ciacova la 

“Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării - 

RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE 

ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE” și aprobarea cheltuielilor 

legate de proiectul cu titlul “ Renovarea integrată a clădirii publice-Corp C4-din 

centrul civic al orașului Ciacova, județul Timiș“. 

 

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. 

50 din 25.03.2022, cu respectarea tuturor procedurilor legale și comunicarea către consilieri a 

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

31.03.2022 – 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: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1exWvh_9khvoMHLG21YPtpi9YaFrdwrS4
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1exWvh_9khvoMHLG21YPtpi9YaFrdwrS4
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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 zoom 

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 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 Peiovici Marjan- Slagian: Bună ziua! Declar 

deschisă şedinţa ordinară din data de 31.03.2022, care are pe proiectul ordinii de zi 20 puncte 

și 3 puncte pe suplimentarea ordinii de zi. Nu o să mai dau citire punctelor de pe proiectul 

ordinii de zi și suplimentării 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 și suplimentarea 

ordinii de zi. 

Supus la vot: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?    
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Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  “Este ceva urgent?” 

Doamna secretar general: “Proiectele cu PNNR trebuie să dăm hotărârea astăzi.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Haideți să discutăm despre ele și după continuăm 

cu restul.” 

Dl. președinte de ședință Peiovici Marjan- Slagian: „Începem cu suplimentarea 

ordinii de zi.” 

 

 

Primul punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 30 din 30.03.2022 privind aprobarea Devizului General 

actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Revitalizare prin 

reabilitare, modernizare și dotare zona urbană ”Piața Cetății”, oraș Ciacova- extindere 

canalizare pluvială”. 

Domnul primar Filip Petru: „Au început lucrările în centru, este vorba despre 

descărcarea apelor fluviale, aceștia sunt indicatorii la proiect, sa putem să scoatem la licitație 

lucrarea, acolo o să avem și săpături arheologice.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Țevile pentru asta sunt?” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu, sunt pentru canalizarea din centru.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 30 din 30.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL 

ACTUALIZAT LA FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL 

DE INVESTIȚII ”REVITALIZARE PRIN REABILITARE, MODERNIZARE ȘI 

DOTARE ZONA URBANA ”PIAȚA CETAȚII”, ORAȘ CIACOVA- EXTINDERE 

CANALIZARE PLUVIALA”, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 

CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

 

Al doilea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr.31 din 30.03.2022 privind aprobarea  documentației cadastrale 

de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a unor drumuri stradale și drumuri de 

exploatare agricolă  de pe raza U.A.T. oraș Ciacova județul Timiș. 

Domnul primar Filip Petru: „Este vorba despre anumite străzi din Ciacova și satele 

aparținătoare care nu sunt intabulate și trebuie să intre în proiectul pentru pista de biciclete.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 31 din 30.03.2022. 

Supus la vot: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?    
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Doamna secretar general: 15 voturi pentru 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA  DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE 

DE PRIMĂ ÎNSCRIERE ÎN EVIDENȚELE DE CARTE FUNCIARĂ A UNOR 

DRUMURI STRADALE ȘI DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ  DE PE RAZA 

U.A.T. ORAȘ CIACOVA JUDEȚUL TIMIȘ, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI 

PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al treilea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr.32 din 30.03.2022 privind participarea Orașului Ciacova la 

“Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării - 

RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ 

MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE” și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu 

titlul “ Renovarea integrată a clădirii publice-Corp C4-din centrul civic al orașului Ciacova, 

județul Timiș“. 

Domnul primar Filip Petru: „După cum știți, vineri a apărut ghidul și mâine la ora 10 

se deschide finanțarea este vorba despre componenta 10 pentru renovare, consolidare seismică 

este vorba despre acea clădire din Centrul Civic, eu la buget am propus bani pentru asta, parcă 

ați mai lăsat 10.000 lei, suntem contra cronometru, mâine la 10 se deschide sesiunea, primul 

venit, primul servit. Cu toată echipa lucrăm pentru a fii eligibil proiectul. Este clădirea unde 

funcționează pensionarii, trebuie să o consolidăm, deoarece se consolidează Cula, Palatul 

Administrativ, dar în schimb rămân clădirea pensionarilor și garajele, din păcate garajele nu 

am reușit să le prindem în proiectul acesta, deoarece erau niște chestii tehnice care nu mergeau, 

o să vedem ulterior ce facem cu ele, ori o să le demolăm, ori o să le cosmetizăm, să fie în ton 

cu Centrul Civic.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Proiectul a fost făcut deja?” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu, acum s-a făcut expertiza tehnică, expertiza 

energetică.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Și ce se depune la asta?” 

Domnul primar Filip Petru: „Asta se depune, cele două expertize, cererea de 

finanțare, devizul.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Nu trebuie exact sumele, să nu ne trezim iarăși ca 

și la restul că vin.” 

Domnul primar Filip Petru: „Asta trebuie să ne asumăm, pentru că noi până mâine 

ora 10 trebuie să depunem, măsurile acestea sunt contra cronometru.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Dar din păcate, este o aiureală pentru că nici nu 

apuci să faci absolut nimic și rămâi să plătești.” 

Domnul primar Filip Petru: „Noi am făcut un deviz, sperăm să rămânem pe devizul 

acesta, dacă cumva nu rămânem pe devizul acesta, diferența o să intre la cheltuieli neeligibile, 

teoretic ar trebui să rămânem pe devizul acesta, nu avem altă variantă pentru a depune mâine 

la ora 10.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 32 din 30.03.2022. 
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Supus la vot: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?    

Doamna secretar general: 15 voturi pentru 

HOTĂRÂREA PRIVIND PARTICIPAREA ORAȘULUI CIACOVA LA 

“PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 – 

VALUL RENOVĂRII - RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI 

RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE” ȘI 

APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL CU 

TITLUL “ RENOVAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRII PUBLICE-CORP C4-DIN 

CENTRUL CIVIC AL ORAȘULUI CIACOVA, JUDEȚUL TIMIȘ“, A FOST ADOPTATA 

CU 15 VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al patrulea punct pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului verbal de ședință din data de: 09.02.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

 

 

Al cincilea punct pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului verbal de ședință din data de: 14.02.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

 

 

Al șaselea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 11 din 09.03.2022 privind trecerea a 25 mp dintr-un bun 

imobil, din domeniu al Orașului Ciacova în domeniul public al județului Timiș.  

Domnul primar Filip Petru: „Este vorba despre acele stații de încărcare electrice, 

Consiliul Județean are un proiect prin care se oferă să construiască stații de încărcare electrică. 

Sunt niște criterii care trebuie îndeplinite, să fii aproape de transformator, să fie un loc destul 

de circulat și noi am găsit varianta în zona târgului, am avut acolo dezmembrați 1000 mp pentru 

stație peco inițial și din acei 1000 mp o să dezmembrăm 25 mp.” 

Dl. președinte de ședință Peiovici Marjan- Slagian :  „Este lângă antena Orange?” 

Domnul primar Filip Petru: „Da, lângă antena Orange.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Important este să se facă.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 din 09.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 
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HOTĂRÂREA PRIVIND TRECEREA A 25 MP DINTR-UN BUN IMOBIL, DIN 

DOMENIU AL ORAȘULUI CIACOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI 

TIMIȘ, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al șaptelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr.12 din 09.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local al Orașului Ciacova în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din 

cadrul Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova.  

Domnul primar Filip Petru: „Este o solicitare din partea școlii în comisia de 

asigurarea calității. Sperăm ca comisia să se asigure că nu poți să ajungi în clasa a 12 a sa nu 

știi tabla înmulțirii.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Asta nu se poate.” 

Domnul Peia Gheorghe: „Daca ai telefon, nu îți mai trebuie să știi.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Din păcate, mergem din ce în ce mai rău.” 

Dl. președinte de ședință Peiovici Marjan- Slagian:  „Trebuie constituită o comisie, 

așa este birocrația la noi.” 

Doamna secretar general:  „Faceți propuneri, vă rog frumos.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „O propun pe doamna Soare Larisa.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Eu nu sunt de acord cu această propunere, trebuie 

să fie cineva care este prezent.” 

Domnul Tabacu Petru: „Îl propun pe domnul Peiovici Slagian.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Domnul Slagian de exemplu este în școală tot 

timpul.” 

Dl. președinte de ședință Peiovici Marjan- Slagian: „Da, dar eu sunt angajat, nu pot 

să fac parte din comisie.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 din 09.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 13 voturi pentru, 2 abțineri dl. Peia Ionel, dl.Ritter Cristian-

Liubomir. 

HOTĂRÂREA PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL 

CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CIACOVA ÎN COMISIA PENTRU 

EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN CADRUL LICEULUI TEORETIC 

„ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI 

PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 
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Al optulea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 13 din 09.03.2022 privind aprobarea finanțării Agendei 

principalelor manifestări cultural- artistice și de tineret pe anul 2022a orașului Ciacova , județ 

Timiș.  

Domnul primar Filip Petru:  „După cum știți, noi la capitolul cultura avem doar 

50.000 lei, am inițiat acest proiect, s-au pus niște sume care nu există în realitate, le-am pus ca 

să fie prinse pe agenda culturală și probabil dacă facem Festivalul Păturatei cu APPTT sau prin 

Consiliul Județean care ne dădea pentru zilele orașului, s-ar putea să mai suplimentăm niște 

bani, dacă avem bani le facem, dacă nu, nu important este să fie prinse pe agendă.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 din 09.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII AGENDEI 

PRINCIPALELOR MANIFESTĂRI CULTURAL- ARTISTICE ȘI DE TINERET PE 

ANUL 2022A ORAȘULUI CIACOVA , JUDEȚ TIMIȘ, A FOST ADOPTATA CU 15 

VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al nouălea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 14 din 11.03.2022 privind scoaterea din funcțiune a activelor 

fixe corporale și necorporale din patrimoniul orașului Ciacova.  

Domnul primar Filip Petru: „Este vorba despre acele casări, acele mijloace fixe care 

au perioada de funcționare și au fost amortizate. Noi avem contract, sperăm să putem să facem 

puțină curățenie, este și o măsură lăsată de Curtea de Conturi aveți lista acolo.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Domn primar din păcate, aici in lista acesta se iau 

numere de înregistrare de către persoane care nu mai lucrează aici.” 

Domnul primar Filip Petru: „Probabil sunt demarate de când erau aici.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Nu, sunt numere de înregistrare din 11.03.2022.” 

Doamna secretar general: „Eu am înțeles că le aveau în gestiune.” 

Domnul primar Filip Petru: „Ei când au plecat nu au predat și gestiunea?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Plus de asta domn primar semnăturile, semnăturile 

doamnei Molnar Iolanda, Cazamir Lidia, Tanța Dănuț, nu sunt semnăturile lor, eu știu 

semnăturile lor.” 

Domnul primar Filip Petru: „Cheam-o te rog pe doamna contabilă, acțiunea aceasta 

nu e pornită de acum, e pornită de ceva timp.” 

Doamna secretar general:  „Eu știu ce vrea să spună domnul consilier, ele nu puteau 

sa semneze, trebuia să semneze doamna Danesa pentru ei, pentru că au fost predate la magazie.” 

Doamna contabil-șef Ritter Nicoleta-Rodica:  “Bună ziua.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Cum a semnat doamna Molnar Iolanda?” 

Doamna contabil-șef Ritter Nicoleta-Rodica: „Este inventarul pe 2020 ea încă lucra 

la noi.” 
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Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Cu un număr de înregistrare din 2022?” 

Doamna contabil-șef Ritter Nicoleta-Rodica: „Da, pentru că acum s-a terminat, este 

inventarul pe anul 2020 care s-a finalizat în anul 2022.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Acestea nu sunt semnăturile lor.” 

Domnul Lăzău Horia Bogdan:  „Oricum trebuie casate. „ 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, dar acestea nu sunt semnăturile lor, laptopul 

acesta de 6600 lei nu face obiectul unui litigiu?” 

Doamna contabil-șef Ritter Nicoleta-Rodica: „Nu este laptopul acela, acela 

funcționează, este la Lidia.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Am văzut foarte multe calculatoare, în fiecare an 

apar altele pe listă.” 

Domnul primar Filip Petru: „Dar nu s-au făcut casări și s-au tot adunat în 

contabilitate.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Acesta nu este semnătura doamnei Molnar Iolanda, 

să se remedieze chestiile acestea, acestea sunt falsuri toate, nu putem să ne punem noi 

semnătura pe așa ceva.” 

Domnul Otvos Daniel-Armin: „Eu zis să retragem proiectul și să îl votăm data 

viitoare, când sunt remediate toate problemele, nu are rost să ne asumăm ceva și după să ne 

trezim că vine cineva și ne dă în judecată. Până la urmă nu e așa de critic, putem să votăm după 

ce se clarifică lucrurile.” 

Dl. președinte de ședință Peiovici Marjan- Slagian:  „Supunem la vot retragerea?” 

Doamna secretar general:  „Nu, se va retrage la solicitarea inițiatorului.” 

Proiectul de hotărâre nr. 14 din 11.03.2022 se retrage de pe ordinea de zi la solicitarea 

inițiatorului. 

 

 

Al zecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 15  din 12.03.2022  privind aprobarea Proiectului de 

Regulament de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor Ciacova.  

Doamna secretar general: „Cei de la SPCLEP au avut un control și au constatat că 

trebuie reactualizat regulamentul de organizare și funcționare, deocamdată este proiectul 

regulamentului se trimite la București pentru aviz și după ce avem avizul, o să supunem  la vot 

efectiv regulamentul.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 din 12.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR 

LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CIACOVA, A FOST ADOPTATA CU 15 

VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 
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Al unsprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 16 din 14.03.2022 privind aprobarea documentației cadastrale 

de dezmembrare a imobilului DS 53 (parţial) înscris în cartea funciară nr. 406045 Ciacova, nr. 

cadastral/topografic 406045, proprietate publică a Oraşului Ciacova, Judeţ Timiş.  

Domnul primar Filip Petru: „Este terenul pentru capela de la Obad care s-a 

dezmembrat din stradă.” 

Doamna secretar general:  „Toate terenurile sunt pe Ciacova, nu se mai fac pe 

localități, se fac pe UAT.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „La restul satelor ați identificat terenul?” 

Domnul primar Filip Petru: „Da, cimitirul de la Macedonia este în lucru, se constituie 

Cartea Funciară pentru că nu are părintele de la Macedonia, nu dorește să îl intabuleze pe 

biserică, o să îl intabulăm noi pe primărie și apoi urmează să facem dezmembrare, la fel și la 

Cebza, la Petroman nu cred că s-a demarat nimic încă.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „S-a demarat și la Cebza?” 

Domnul primar Filip Petru: „Da, avem acolo o singură problemă, noi am identificat 

un loc dar preotul spune să nu fie profanare de morminte, aceeași chestie o să apară și la 

Macedonia.” 

Domnul Tabacu Petru: „După 7 ani, după regulile noi ale bisericii nu se mai ține 

cont.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 din 14.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE 

DE DEZMEMBRARE A IMOBILULUI DS 53 (PARTIAL) INSCRIS IN CARTEA 

FUNCIARA NR. 406045 CIACOVA, NR. CADASTRAL/TOPOGRAFIC 406045, 

PROPRIETATE PUBLICĂ A ORAŞULUI CIACOVA, JUDEŢ TIMIŞ, A FOST 

ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al doisprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 17 din 14.03.2022 privind aprobarea documentației cadastrale 

de dezmembrare a imobilului-teren intravilan, situat în localitatea Obad, înscris în cartea 

funciară nr. 407122 Ciacova, nr. cad. 407122, proprietate privată a orașului Ciacova.  

Domnul primar Filip Petru: „Este vorba despre un teren din care încercăm să 

constituim loturi pentru Legea 15.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „2000 mp?” 

Doamna secretar general: „Terenul inițial a fost de 6000 mp, o să mai fie încă 4 

dezmembrări.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „La Legea 15/2003 nu se poate primi mai mult de 

1000 mp. 

Domnul primar Filip Petru: „Nu depășește 1000 mp.” 
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Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Este de 2000 mp.” 

Domnul primar Filip Petru: „Acela se va mai dezmembra, se fac dezmembrări 

succesive.” 

Doamna secretar general: „O să începem și la Petroman.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 din 14.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE DE 

DEZMEMBRARE A IMOBILULUI-TEREN INTRAVILAN, SITUAT ÎN 

LOCALITATEA OBAD, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 407122 CIACOVA, 

NR. CAD. 407122, PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI CIACOVA, A FOST 

ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al treisprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 18 din 14.03.2022 privind aprobarea Inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al Orașului Ciacova, județ Timiș.  

Doamna secretar general:  „La fel cum avem domeniul public, avem și domeniul 

privat, din domeniul privat fac parte pășunile, terenurile intravilane, inclusiv astea 

dezmembrate, toate care sunt proprietatea UAT. Până acum nu a existat o hotărâre pentru 

domeniu priva, acesta este prima, în anexă este ce s-a identificat la prima vedere, urmează să 

mai căutăm să completăm ulterior.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 din 14.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE 

ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI CIACOVA, JUDEȚ TIMIȘ, A 

FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

 

Al paiprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 19 din 14.03.2022 privind aprobarea vânzării  prin licitaţie 

publică a două parcele de teren în suprafață de 396 mp, respectiv 383 mp, proprietate privată a 

oraşului Ciacova, situate în intravilanul oraşului Ciacova (teren destinat construcției de locuințe 

proprietate personală), cuprinse în cartea funciară nr. 401576 și cartea funciară nr. 401577 – 

Ciacova.  

Domnul primar Filip Petru: „Avem o cerere, îmi amintesc că noi când am făcut PUZ-

ul un lot de aproximativ 20 de parcele pe care putem să le vindem.” 

Doamna secretar general: „Pentru acestea două doamna a făcut cerere.” 
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Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Sunt parcele din cele 20?” 

Domnul primar Filip Petru:  „Da, trebuie să ne ocupăm de partea de publicitate pentru 

că sunt doritori care vor să cumpere, mai sunt și cele la Legea 15.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „La Legea 15/2003 sunt 5 la concesiune și la vânzare, 

sunt lângă Arenă.” 

Doamna secretar general: “Vă rog să îmi desemnați reprezentații în comisia de 

licitație.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Caietul de sarcini 200 de lei, nu e prea mult?” 

Doamna secretar general: „Dacă doriți alt preț, propuneți.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Caietul de sarcini ar trebui să fie gratis în mod 

normal.” 

Domnul primar Filip Petru: „Pune-l 50 de lei.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Și garanția 5% mi se pare destul de mult.” 

Doamna secretar general: „Garanția se returnează.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Da, dar până se returnează durează, destul de mult.” 

Doamna secretar general: „Inițial era 10%, eu am redus la 5%.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Eu cred că 100 de lei ar fi bine pentru caietul de 

sarcini, nu mi se pare o sumă prea mare.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Este mult, în mod normal caietul de sarcini se oferă 

gratuit.” 

Doamna secretar general: „Faceți propunerile pentru comisie.” 

Domnul Peia Ionel:  „Pentru comisia de licitație, îl propun pe domnul Tabacu Petru.” 

Dl. președinte de ședință Peiovici Marjan- Slagian: „Membru supleant pot să fiu eu.” 

Doamna secretar general:  „Și la comisia de soluționare a contestațiilor?” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir:  „Mă pun eu, principal.” 

Domnul viceprimar Davidovici Iovan-Zoran:  „Iar eu mă pun supleant.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 din 14.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII  PRIN LICITAŢIE 

PUBLICĂ A DOUĂ PARCELE DE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 396 MP, RESPECTIV 

383 MP, PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAŞULUI CIACOVA, SITUATE ÎN 

INTRAVILANUL ORAŞULUI CIACOVA (TEREN DESTINAT CONSTRUCȚIEI DE 

LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ), CUPRINSE ÎN CARTEA FUNCIARĂ 

NR. 401576 ȘI CARTEA FUNCIARĂ NR. 401577 – CIACOVA, A FOST ADOPTATA 

CU 15 VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 
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Al cinsprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 20 din 15.03.2022 privind aprobarea documentației cadastrale 

de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a imobilului cu nr. cadastral DS 7, constituit 

ca strada Viilor, în orașul Ciacova, județul Timiș.  

Domnul primar Filip Petru: „Este vorba despre intabularea străzii Viilor, unde sunt 

acele case pe care trebuie să le punem în legalitate.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr.20 din 15.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE 

DE PRIMĂ ÎNSCRIERE ÎN EVIDENȚELE DE CARTE FUNCIARĂ A IMOBILULUI 

CU NR. CADASTRAL DS 7, CONSTITUIT CA STRADA VIILOR, ÎN ORAȘUL 

CIACOVA, JUDEȚUL TIMIȘ, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 

CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al saiprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 22 din 16.03.2022 privind aprobarea  documentației cadastrale 

de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a imobilului teren agricol,  categoria de 

folosință ”Arabil”, tarla 2183, situat în extravilanul orașului Ciacova, proprietate privată a 

Orașului Ciacova, respectiv diminuarea suprafeței imobilului teren agricol A 2183, de la 

suprafața de 46.580 mp la suprafața măsurată de 46.4950 mp.  

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Peste tot în proiectul acesta ați scris diminuare 

suprafeței de 460580 la suprafața de 464950.” 

Domnul primar Filip Petru: „Cred că s-a pus un 0 în plus acolo.” 

Doamna secretar general: „O să mă mai uit încă o dată pe documentație, că din 

documentație am preluat, este vorba despre arabilul de la Obad care a fost dat din 1921 folosit 

ca pășune, de fapt, dar nu a fost constituit prin ordinul prefectului, este trecut în amenajamentul 

pastoral ca și pășune. Acum facem documentația de primă înscriere prin intabulări succesive și 

urmează ulterior după ce avem CF, să schimbăm categoria de folosință din arabil în pășune, o 

să mai avem și alte situații de genul.” 

Domnul primar Filip Petru: „Sergiu spune că suprafața se diminuează la 460495.” 

Doamna secretar general: „Așa era în planul lui de situație, eu de aici am preluat, o 

să îi spun să refacă planșa, nu o să dau drumul la hotărâre până nu am planșa, pentru că este 

anexă la hotărâre.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr.22 din 16.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA  DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE 

DE PRIMĂ ÎNSCRIERE ÎN EVIDENȚELE DE CARTE FUNCIARĂ A IMOBILULUI 

TEREN AGRICOL,  CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ ”ARABIL”, TARLA 2183, 

SITUAT ÎN EXTRAVILANUL ORAȘULUI CIACOVA, PROPRIETATE PRIVATĂ A 
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ORAȘULUI CIACOVA, RESPECTIV DIMINUAREA SUPRAFEȚEI IMOBILULUI 

TEREN AGRICOL A 2183, DE LA SUPRAFAȚA DE 46.580 MP LA SUPRAFAȚA 

MĂSURATĂ DE 46.4950 MP, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 

CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al șaptesprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 23 din 16.03.2022 privind reglementarea situației juridice prin 

constatarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Ciacova a unor  imobile – teren 

intravilan, situate pe raza u.a.t. Oraș Ciacova, județ Timiș.  

Domnul primar Filip Petru: „După cum v-am spus și mai înainte, încercăm să 

identificăm toate terenurile în care apare orașul, comuna și așa mai departe. Este vorba despre 

Macedonia, acolo la livada de nuci, avem între Vii, unde s-au construit case, să putem să îi 

punem în legalitate pentru că nu au număr de casă, nu au nimic, vor să se lege la rețeaua de 

energie electrică. Mai avem pe Traian Vuia o suprapunere din ce am văzut eu pe harta 

cadastrală. Ce mai avem?” 

Doamna secretar general: „Mai avem și pe sate câte un teren, mi-a făcut niște hărți 

aici, dar eu nu știu despre ce este vorba.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Ce faceți cu ele, le treceți de la statul român la 

domeniul privat al orașului?” 

Doamna secretar general:  „Da.” 

Domnul primar Filip Petru: „Sun acum pe domnul topograf Rus să îl întreb care sunt 

celelalte terenuri, la Petroman este vorba despre cimitir, la Obad despre terenul din curtea școli 

care nu a fost constituit.” 

Domnul Tabacu Petru: „Care cimitir de la Petroman?” 

Domnul primar Filip Petru: „Din Poiană.” 

Domnul Tabacu Petru: „Acela este al bisericii, vedeți că încurcați acolo apele.” 

Domnul primar Filip Petru: „Domnul Rus spune că este al statului român.” 

Domnul Tabacu Petru: „Acolo este o încurcătura, cimitirul este al bisericii.” 

Domnul primar Filip Petru:  „Atunci haideți să retragem punctul acesta, până 

clarificăm situația.” 

Doamna secretar general: “Nu retragem tot proiectul, retragem doar punctul unde este 

problema.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr.23 din 16.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND REGLEMENTAREA SITUAȚIEI JURIDICE PRIN 

CONSTATAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI 

CIACOVA A UNOR  IMOBILE – TEREN INTRAVILAN, SITUATE PE RAZA U.A.T. 

ORAȘ CIACOVA, JUDEȚ TIMIȘ, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 

CONSILIERI PREZENTI. 
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Al optusprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 24 din 18.03.2022 privind aprobarea a Planului Anual de 

Acțiune privind serviciile sociale  și măsurile propuse pentru realizarea programului social la 

nivelul orașului Ciacova, județul Timiș, pentru anul 2022.  

Doamna secretar general:  „Este un plan anual de acțiuni pentru Direcția de Asistență 

Socială.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr.24 din 18.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA A PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE 

PRIVIND SERVICIILE SOCIALE  ȘI MĂSURILE PROPUSE PENTRU 

REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL LA NIVELUL ORAȘULUI CIACOVA, 

JUDEȚUL TIMIȘ, PENTRU ANUL 2022, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI 

PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al nouăsprăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 25 din 21.03.2022 privind aprobarea realizării și finanțării din 

bugetul local al orașului Ciacova, pe anul 2022, și/sau alte surse de finanțare a obiectivului 

“Reabilitare demisol in clădirea Liceului Teoretic Alexandru Mocioni Ciacova, faza 1”.  

Doamna secretar general: „Sunt două proiecte de hotărâre care au fost depuse de 

domnul consilier Otvos Armin, pentru acest proiect de hotărâre nu este prevedere bugetară.” 

Domnul primar Filip Petru: „Eu inițial am avut o discuție cu domnul director înainte 

de a face bugetul, în care am hotărât că jumate din subsol îl face primăria pe cheltuiala ei cu 

muncitorii noștri, iar cealaltă jumătate o să o facă școala din venituri proprii, cu muncitori de 

la școală.” 

Domnul Otvos Daniel-Armin: „Ideea este să facem din banii pe care îi avem prinși 

pentru reparații și alte lucrări, să facem amenajarea așa cum trebuie, inclusiv tencuiala și tot ce 

este nevoie, iar școala să se ocupe de partea de mobilier și restul. Este păcat de spațiul acela să 

îl lăsăm așa de izbeliște. Nu este o investiție foarte mare, eu zic să o facem cu o firmă, să nu ne 

mai complicăm cu muncitori.” 

Domnul primar Filip Petru:  „Pentru a face cu o firmă ne trebuie un proiect, iar la 

școală eu cred că prioritară este instalația electrică.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  proiectul pentru instalația electrică trebuia prins pe 

lista de investiții. 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Dacă se lucrează la proiectul pentru instalația 

electrică, să prindă și partea de jos de la subsol.” 

Domnul primar Filip Petru: „Facem un proiect, integrat cu instalația electrică și cu 

renovare demisol.” 
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Domnul Ghera Dacian-Răzvan:  „Dacă se face un proiect trebuie aprobat și finanțat 

tot în consiliul local.” 

Doamna secretar general: „Ce facem cu acest proiect de hotărâre?” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Îl supunem la vot, vedem, poate o să facem 

rectificare de buget.” 

Domnul primar Filip Petru: „Acolo sunt 4 încăperi, două le facem noi, două le face 

școala, vedem ce trebuie să facem, zugrăvit, tencuit și tot ce trebuie, nu știu cum o să facem cu 

grupurile sanitare, cum este acolo cu canalizarea.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr.25 din 21.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 14 voturi pentru, o abtinere dl. Peia Ionel. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA REALIZĂRII ȘI FINANȚĂRII DIN 

BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI CIACOVA, PE ANUL 2022, ȘI/SAU ALTE SURSE 

DE FINANȚARE A OBIECTIVULUI “REABILITARE DEMISOL IN CLĂDIREA 

LICEULUI TEORETIC ALEXANDRU MOCIONI CIACOVA, FAZA 1”, A FOST 

ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Al douăzecelea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 26 din 21.03.2022 privind aprobarea achiziționării din bugetul 

local al orașului Ciacova, pe anul 2022, de limitatoare de viteză stradală.  

Domnul primar Filip Petru:  „Acesta l-am mai aprobat odată, ce facem îl mai aprobăm 

încă odată?” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Acestea sunt bugetate!” 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DIN BUGETUL LOCAL 

AL ORAȘULUI CIACOVA, PE ANUL 2022, DE LIMITATOARE DE VITEZĂ 

STRADALĂ, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 CONSILIERI 

PREZENTI. 

 

 

Al douăzecișiunulea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 27 din 23.03.2022  privind aprobarea documentației tehnico-

economice de proiectare-Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)- 

și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei “Demolare Anexa parter în incinta 

Școlii cu clasele I-IV și construire împrejmuire parțială în orașul Ciacova, județul Timiș”.  

Domnul primar Filip Petru: „Este vorba despre cele două clădiri, Dacian știe cât 

scandal a fost când am vrut să le demolăm, acum am făcut proiect să le demolăm frumos. Am 

discutat cu topometriști noi putem să extindem curtea claselor I-IV, o să amenajăm, o să facem 

curățenie.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Este prinsă și împrejmuirea aici?” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu este prinsă nicio împrejmuire nimic.” 
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Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Dar așa scrie aici, împrejmuire cu panouri.” 

Armin costul acesta dacă este doar pentru demolare mi se pare exagerat. 

Domnul primar Filip Petru: „Domnul Armin te rog să te adresezi organelor 

competente dacă ți se pare imens, nu eu le fac, avem specialiști, oameni pregătiți care se ocupă 

de asta, o întrebăm pe doamna Loredana, este prinsă și împrejmuirea, această sumă cuprinde 

DALI, PT, diriginte de șantier, asistență tehnică.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr.27 din 23.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-

ECONOMICE DE PROIECTARE-FAZA DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)- ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI AFERENȚI INVESTIŢIEI “DEMOLARE ANEXA PARTER ÎN INCINTA 

ȘCOLII CU CLASELE I-IV ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ÎN ORAȘUL 

CIACOVA, JUDEȚUL TIMIȘ”, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 

CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

 

 

Al douăzecișidoilea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 28 din 23.03.2022 privind aprobarea structurii organizatorice 

şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ciacova. 

Doamna secretar general: “Se transformă două posturi, un post de inspector superior 

se transformă în debutant se trece la compartimentul de registru agricol, mai era și postul de 

secretar dactilograf care se transformă în inspector debutant la agricol.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Aici eu am problemă, acum ceva timp a fost 

transformat același post din debutant în superior pentru că trebuie să avem cei mai tari oameni 

și cei mai bine pregătiți. Și acuma ce se întâmplă?” 

Domnul primar Filip Petru: „Părerea mea este că forma cum își organizează primarul 

echipa nu ar trebui să fie problema consiliului local. Noi am propus o schemă de funcționare 

ca să putem să funcționăm cât mai bine. Votați, pentru că oricum sunteți majoritari.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Nu este vorba despre majoritari, se modifică 

posturile în funcție de peroanele pe care le angajați.” 

Domnul Lăzău Horia-Bogdan: “După părerea mea, primarul își face staff ul în funcție 

de cum vrea el.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Eu sunt de acord cu modificările pe care le vrea 

domnul primar, dacă el vrea așa să conducă primăria așa, așa să o conducă.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr.28 din 23.03.2022. 

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

8 abțineri: dl. Davidovici Iovan Zoran, dl. Adam Ciprian, dl. Ghera Dacian- Răzvan, dl. 

Gogoșanu Ștefan, dl. Ion Flavius, dl. Otvoș Daniel Armin, dl. Peiovici Marjan Slagian, dna. 

Soare Larisa; 

Proiectul de hotărâre nr.28 din data de 23.03.2022 nu a întrunit cvorumul necesar pentru 

a fi adoptat. 

 

 

Al douăzecișitreilea punct pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 29 din 24.03.2022 privind  aprobarea acordării, în anul 2022, 

de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Ciacova pentru activități nonprofit de 

interes local în domeniul sportului.  

Domnul primar Filip Petru: „Aici este vorba despre sport, haideți să tăiem și sportul 

și nu mai facem nimic.” 

Domnul Ion Flavius:  „Cum puteți să spuneți așa ceva, de unde deduceți 

dumneavoastră că se desființează ceva, eu sunt în comisie la sport, nu se desființează  nimic.” 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Care este obiectivul la sport?” 

Domnul Ion Flavius: „Din câte am înțeles de la președinte, să rămână în Liga a IV- a.” 

Domnul președinte de ședința supune la vot proiectul de hotărâre nr.29 din 24.03.2022. 

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

Doamna secretar general: 15 voturi pentru. 

HOTĂRÂREA PRIVIND  APROBAREA ACORDĂRII, ÎN ANUL 2022, DE 

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI 

CIACOVA PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL ÎN 

DOMENIUL SPORTULUI, A FOST ADOPTATA CU 15 VOTURI PENTRU, 15 

CONSILIERI PREZENTI. 

 

 

Diverse: 

Domnul Ritter Cristian-Liubomir: „Aici aș vrea să spun eu ceva, domnul Armin a 

spus mai devreme că am avut consiliu, da, am avut majoritate în Consiliul Local, în cei 4 ani 

și jumătate am făcut tot ce am știut noi să facem mai bine, nu am fost singurii doar echipa PNL, 

am fost împreună cu echipa PSD și pot să spun că în acei 4 ani jumate tot ce a vrut echipa PSD 

să facă a avut susținerea noastră, am avut noi mici discuții dar dacă cineva a vrut să facă ceva, 

a făcut, s-a făcut maximul din cât s-a putut, majoritatea a fost unitară 15 din 15 de fiecare dată.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Și eu sunt de acord.” 

Domnul Peia Ionel: „Și nu a fost aroganța care este acum.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Domn primar, cu iluminatul la cimitir s-a mai 

rezolvat ceva?” 
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Domnul primar Filip Petru:  „Am scos stâlpii care erau aici în centru și ne-am gândit 

să îi punem pe aceștia, o să îi scoatem și pe cei din parc pentru că se reabilitează și parcul de 

jos și o să îi punem și pe aceea, vrem să facem în cimitirul românesc, în față la capelă, cele 

două alei din cimitirul sârbesc și zona de PUZ Târg, ați văzut că bugetul la funcționare este 

destul de micșorat.” 

Domnul Ion Flavius: „S-a deviat traficul autobuzelor pe strada Avram Iancu?” 

Domnul primar Filip Petru: „Nu s-a deviat, adică noi am predat amplasamentul, este 

treaba constructorului, nu s-a pus un semn, nu s-a pus nimic, ei trebuie să reglementeze situația, 

am mutat stația de autobuz pe Tudor Vladimirescu. Sperăm să vină cu indicatoarele să pună de 

la centură ocolire și aici la stația peco ocolire și trebuie să vedem unde o să meargă călătorii.” 

Domnul Ghera Dacian-Răzvan: „Acolo, pe strada Avram Iancu, circulă ca și la 

formula 1, te rog să îi anunți pe cei de la poliție să meargă să îi prindă.” 

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

ședinței ordinare de azi, 31.03.2022, 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,   

         PEIOVICI MARJAN- SLAGIAN 

     

                                                                                                           SECRETAR GENERAL,      

  

                                                                                        Jur. ȘEITAN CLAUDIA-IONELA 
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