
ROMÂNIA  
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA  PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi 09.03.2018 

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 09.03.2018 
urmare a Dispoziţiei nr.51/09.03.2018 emisă de primarul comunei Pişchia. Invitaţia la ședință s-a realizat 
prin transmiterea consilierilor locali a Convocatorului nr.954/08.03.2018 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.955/08.03.2018. 
            La lucrările şedinţei participă dl.Sas Ioan, primarul comunei Pișchia, d-na Nicola Otilia-Adriana, 
secretar, dl.Guran Nicolae-Lucian, consilier juridic şi 11(unsprezece) consilieri. Sunt absenți d-nii 
consilieri Lițoiu Vasile-Ștefan și Nicolin Valentin. 
 Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 11 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 rectificarea  bugetului  local  al Comunei Pişchia pe trimestrul I al 

anului 2018. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării transportului elevilor din comuna Pișchia la 

unitățile de învățământ din Timișoara. Iniţiator:Viceprimar Jurj Gheorghe. 
Membrii consiliului local aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi, 11 voturi « pentru » din 

cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă.  
Se procedează la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 
Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului  local  al Comunei Pişchia pe 

trimestrul I al anului 2018. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 
Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre din data de 07.03.2018. 
În urma dezbaterilor purtate, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu  votul «pentru» a 10 consilieri din cei 11 prezenţi la şedinţă și 1 vot «abținere» al d-lui Guță 
Horațiu-Nicolae. 

Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Mă abțin pentru că nu am primit documentația de 
modernizare a străzilor. 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării transportului elevilor din comuna 
Pișchia la unitățile de învățământ din Timișoara. Iniţiator:Viceprimar Jurj Gheorghe. 

Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre din data de 07.03.2018.  
Dl.consilier local Guță Horațiu-Nicolae: Propun completarea art.1 cu mențiunea: în sensul în care 

se va încheia un contract de servicii, să se prevadă posibilitatea denunțării unilaterale cu un preaviz de 15 
zile. 

În urma dezbaterilor purtate, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre și 
amendamentul propus de dl.Guță Horațiu-Nicolae. Se aprobă cu  unanimitate de voturi, respectiv votul 
«pentru» a 11 consilieri din cei 11 prezenţi la şedinţă. 

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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