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JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA  PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi 05.02.2018 

cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei de îndată 
a Consiliului Local al Comunei Pişchia 

 
 Consiliul Local al Comunei Pişchia a fost convocat pentru şedinţa de îndată din data de 05.02.2018 
urmare a Dispoziţiei nr.4/02.02.2018 emisă de primarul comunei Pişchia. Invitaţia la ședință s-a realizat 
prin transmiterea consilierilor locali a Convocatorului nr.436/02.02.2018 și a documentației întocmită 
pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. 
 Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişarea ordinii de zi la avizierul instituţiei conform 
procesului verbal nr.437/02.02.2018. 
            La lucrările şedinţei participă d-na Nicola Otilia-Adriana, secretar şi 9(nouă) consilieri. Sunt 
absenți d-nii consilieri Bivolaru Sorin, Coman Ioan-Mihai, Obreja Gelu-Virgil și Șofronici Alexandru. 
 Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 9 consilieri locali din cei 13 în funcţie. 
 Preşedinte de şedinţă este ales dl.Jurj Gheorghe, în perioada ianuarie - martie 2018, potrivit 
Hotărârii nr.73/28.12.2017.  

Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pe care o supune la vot, astfel:  
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.25/22.04.2016 privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor pentru investiția “Modernizare infrastructură de acces 
agricolă, în comuna Pișchia, județul Timiș”. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.26/22.04.2016 privind 
implementarea proiectului “Modernizare infrastructură de acces agricolă, în comuna Pișchia, județul 
Timiș”. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 

Membrii consiliului local aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi, 9 voturi « pentru » din cei 
9 consilieri prezenţi la şedinţă.  

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.25/22.04.2016 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor pentru investiția “Modernizare infrastructură de 
acces agricolă, în comuna Pișchia, județul Timiș”. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 

Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive nr.331/29.01.2018 a d-
lui Sas Ioan, primarul comunei Pișchia, și raportul de specialitate nr.338/30.01.2018 întocmit de d-na 
Herec Cristina, inspector de specialitate. 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Hotărârile nr.25 și 26/22.04.2016 au fost supuse 
controlului de legalitate conform art.115 din Legea nr.215/2001?. 

D-na secretar : Da, au fost comunicate Instituției Prefectului. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: D-le viceprimar, când s-a deschis măsura 7.2 ?. 
Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Nu știu cu exactitate. La începutul anului 2016. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Când s-a depus cererea de finanțare la AFIR ?. 
Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Trebuie să iau dosarul să văd cu exactitate, în  2016, înainte de a face 

proiectul de hotărâre. Am să vi le pun la dispoziție. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Atrag atenția d-lui Jurj, conform raportului de specialitate 

al d-nei Herec Cristina, documentația acestui proiect a fost depusă în 2017. 
Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Sesiunea a fost deschisă în martie 2017. În 2016 a fost făcut 

proiectul, faza DALI, în martie 2016. 
Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Dacă aveți întrebări d-le Guță, să soliciți informații în scris.  
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Contractul la care face referire dl.Jurj de execuție a 

lucrărilor DALI este cumva contractul care s-a discutat în ședința extraordinară din 30.08.2017 cu 
nr.6534/9.06.2016, ce a fost facturat pe 10.06.2016 cu factura seria IGTM nr.40/10.06.2016 ?. 

Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Nu la acest contract face referire. Este vorba de contractul de servicii 
nr.6512/31.03.2016. 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: S-a realizat vreo plată față de acest contract ?. 
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Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Nu s-a făcut nici o plată. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Cererea de finanțare este în faza de evaluare ?. 
Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Da și a fost programată vizita în teren de către reprezentanții AFIR. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Cei de la AFIR v-au lăsat documente în acest sens și vă 

rog să ni le puneți la dispoziție. 
Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Da, am să vi le pun la dispoziție în timpul ședinței. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Doresc o copie xerox de pe cerere. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Cine este reprezentantul legal de proiect ?. 
Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Primarul. El a semnat tot ce ține de proiect. 
Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Consider că ai avut timp suficient pentru întrebări, nu mai răspund la 

întrebări. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: D-le președinte, ați luat la cunoștință de devizul financiar 

complet, devizul general și tabelul care face referire  la eșalonarea  costurilor cu graficul de realizare al 
investițiilor ?. 

Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Este ultima întrebare la care răspund. Acest proiect a fost depus și 
este aflat în faza de evaluare la AFIR. Răspunsul este da. 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: TVA-ul s-a schimbat din anul 2017 și este de 19%. În 
anexele la proiectul de hotărâre, calculele aferente procentului sumelor sunt făcute cu procent de 20%. 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: D-le viceprimar, știți cine e managerul de proiect ?. În ce 
monedă este întocmit devizul ?. 

În urma dezbaterilor purtate, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre. Se 
aprobă cu  votul «pentru» a 8 consilieri din cei 9 prezenţi la şedinţă, 1 vot «împotrivă»(dl.Guță Horațiu-
Nicolae). 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Sunt împotriva pentru că datele prezentate le consider a fi 
neconforme cu realitatea, iar documentele prezentate, respectiv cererea de finanțare lipsește. 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.26/22.04.2016 
privind implementarea proiectului “Modernizare infrastructură de acces agricolă, în comuna Pișchia, 
județul Timiș”. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 

Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive nr.374/31.01.2018 a d-
lui Sas Ioan, primarul comunei Pișchia, și raportul de specialitate nr.398/01.02.2018 întocmit de d-na 
Herec Cristina, inspector de specialitate. 

Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Aveți întrebări d-le Guță ?. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: De ce în Hotărârea nr.26/22.04.2016 la tronsonul 4 sunt 

trecuți 3384 m și la proiectul de hotărâre de astăzi sunt 1692 m ?. 
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: De ce în anexa 1 la Hotărârea nr.26/22.04.2016 se face 

referire la măsura 4.3, iar noi trebuie să modificăm o hotărâre de consiliu ce are la bază această 
submăsură, dând o nouă hotărâre de consiliu ce face referire la măsura7.2 ?. 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Modernizarea celor 428 m de asfaltare, cine a decis 
executarea acestor lucrări și cum s-a realizat finanțarea acestora ?. 

Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Asfaltarea celor 428 m s-a realizat prin proiectul “Modernizare străzi 
în comuna Pișchia” prin programul PNDL. 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Rog a fi depusă consilierilor locali documentația aferentă. 
Solicit depunerea și a adresei de la CRFIR referitoare la modificarea numărului de metri aferentă 
proiectului. 

Dl.viceprimar Jurj Gheorghe: Aduc la cunoștință că la tronsonul 4 este corectă lungimea de 1692 
m, iar în anexa 1 din Hotărârea nr.26/22.04.2016 din eroare s-a înregistrat 3384 m. 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Prezint Consiliului local modelul cadru prevăzut în ghidul 
solicitantului privind implementarea unui proiect pe măsura 7.2. 

În urma dezbaterilor purtate, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre. Se 
aprobă cu  votul «pentru»a 8 consilieri din cei 9 prezenţi la şedinţă, 1«abținere»(dl.Guță Horațiu-Nicolae). 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei. 
           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR, 
                                   Jurj Gheorghe                                                 Nicola Otilia-Adriana 
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