
 
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

COMUNA LIEBLING

nr. 8 din 31.05.2022

PROCES-VERBAL

al celei de-a 16-a ședințe ordinare din mandatul 2020 - 2024 a Consiliului Local al comunei
Liebling din data de 31 Mai 2022

Încheiat astăzi, 31.05.2022 ora 10:00

În temeiul articolului 134 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modi cările și completările ulterioare, prin Dispoziția nr. 89 din 23 Mai 2022 Primarul comunei Liebling a convocat
membrii Consiliul Local al comunei Liebling în ședință ordinară. Ședința se desfășoară Sediul primariei -sala de
sedinte.

Secretarul general al comunei Liebling face prezența membrilor Consiliului Local:

Prezenți: Ionel-Tiberiu BOANCĂ, Cosmin BOTEI, Vasile DRAGOȘ, Vasile IACOB, Adrian-Cornel IDORAȘI, Andrei-Vlad
LAZĂR, Dorina-Lucia MIRȚA, Radu-Marius PLEȘA, Ioan-Grigore POP, Ioan ROBOTĂ, Cristian-Cosmin SUCIU, Petru-
Adrian TOIE, Albert VASIU

Rezultat prezenți: 13 consilieri locali

Secretarul general constată că sunt îndeplinite condițiile din art. 137 alin. (1). din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Deschiderea lucrărilor se face prin intonarea imnurilor României și al comunei Liebling

Secretarul general dă cuvântul președintelui de ședință - Cristian-Cosmin SUCIU.

Președintele de ședință supune la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13 Mai 2022 - Vot prin
ridicarea mâinii individual (pentru aprobare este nevoie de majoritate simplă)

- Cine este PENTRU? Niciun vot pentru

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotrivă

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului: Procesul-verbal al ședinței extraordinare a fost respins cu 0 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ
și 0 ABȚINERI

Se dă citire ordinii de zi

(1) Proiectul nr. 27 din 20.05.2022 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al
comunei Liebling în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
,

(2) Proiectul nr. 28 din 20.05.2022 privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de la nivelul comunei Liebling,

(3) Proiectul nr. 29 din 23.05.2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune înregistrat cu Nr.
2889/11.09.2006, încheiat pentru terenul intravilan situat în comuna Liebling, Nr. 645/a, înscris în CF Nr. 401091
Liebling, având ca beneficiar pe numitul Grigore CHIȘ

Se supune aprobării ordinea de zi: Vot prin ridicarea mâinii individual (pentru aprobare este nevoie de majoritate
simplă)

- Cine este PENTRU?
Ionel-Tiberiu BOANCĂ, Cosmin BOTEI, Vasile DRAGOȘ, Vasile IACOB, Adrian-Cornel IDORAȘI, Andrei-Vlad LAZĂR,
Dorina-Lucia MIRȚA, Radu-Marius PLEȘA, Ioan-Grigore POP, Ioan ROBOTĂ, Cristian-Cosmin SUCIU, Petru-Adrian



TOIE, Albert VASIU

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotrivă

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului: Ordinea de zi a ședinței ordinare a fost aprobată cu 13 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ și 0
ABȚINERI

DEZBATEREA PROIECTELOR incluse pe ordinea de zi:

(1) Proiectul nr. 27 din 20.05.2022  
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Liebling în Adunarea Generală
ordinară a Asociaţilor 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

Inițiatorul prezintă proiectul:
Proiectul de hotarare a fost prezentat de catre initiator respectiv,  viceprimarul comunei, motivând importanta
participarii domnului Primar la sedinta convocata de ADID - Apa Canal, inclusiv convocatorul.

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
La dezbatere sunt prezenți:  13 consilieri locali
Se supune la vot proiectul:  Vot prin ridicarea mâinii individual (pentru aprobare este nevoie de majoritate simplă)

- Cine este PENTRU?
Ionel-Tiberiu BOANCĂ, Cosmin BOTEI, Vasile DRAGOȘ, Vasile IACOB, Adrian-Cornel IDORAȘI, Andrei-Vlad LAZĂR,
Dorina-Lucia MIRȚA, Radu-Marius PLEȘA, Ioan-Grigore POP, Ioan ROBOTĂ, Cristian-Cosmin SUCIU, Petru-Adrian
TOIE, Albert VASIU

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotrivă

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului: Proiectul a fost aprobat cu 13 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ și 0 ABȚINERI

(2) Proiectul nr. 28 din 20.05.2022  
privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică de la nivelul comunei Liebling

Inițiatorul prezintă proiectul:
Proiectul în cauză a fost prezentat de către domnul primar cu specificatia ca legislatia impune ca la nivelul comunei
sa existe o echipă mobila pentru a interveni in cazurile de violenta domestica de la nivelul comunei, a fost
prezentată în acest sens propunerea de membrii, care a fost aprobată în forma prezentată în proiect. 

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
La dezbatere sunt prezenți:  13 consilieri locali
Se supune la vot proiectul:  Vot prin ridicarea mâinii individual (pentru aprobare este nevoie de majoritate simplă)

- Cine este PENTRU?
Ionel-Tiberiu BOANCĂ, Cosmin BOTEI, Vasile DRAGOȘ, Vasile IACOB, Adrian-Cornel IDORAȘI, Andrei-Vlad LAZĂR,
Dorina-Lucia MIRȚA, Radu-Marius PLEȘA, Ioan-Grigore POP, Ioan ROBOTĂ, Cristian-Cosmin SUCIU, Petru-Adrian
TOIE, Albert VASIU

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotrivă

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului: Proiectul a fost aprobat cu 13 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ și 0 ABȚINERI

(3) Proiectul nr. 29 din 23.05.2022  
privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune înregistrat cu Nr. 2889/11.09.2006, încheiat pentru terenul
intravilan situat în comuna Liebling, Nr. 645/a, înscris în CF Nr. 401091 Liebling, având ca beneficiar pe numitul
Grigore CHIȘ



PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ:

Cristian-Cosmin SUCIU
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI LIEBLING,

Mariana-Corina VLAȘCICI

Inițiatorul prezintă proiectul:
domnul primar a adus la cunostinta domnilor consilieri faptul ca propune rezilierea contractului prezentat în proiect
precum și radierea din cartea funciara, dat fiind neachitarea obligașiilor de plată cu privire la contractul de
concesiune, iar potrivit clauzelor contractuale și instiintarilor pe care compartimentul de specialitate, respectiv taxe
și impozite le-a cominicat parților semnatare.

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
La dezbatere sunt prezenți:  13 consilieri locali
Se supune la vot proiectul:  Vot prin ridicarea mâinii individual (pentru aprobare este nevoie de majoritate simplă)

- Cine este PENTRU?
Ionel-Tiberiu BOANCĂ, Cosmin BOTEI, Vasile DRAGOȘ, Vasile IACOB, Adrian-Cornel IDORAȘI, Andrei-Vlad LAZĂR,
Dorina-Lucia MIRȚA, Radu-Marius PLEȘA, Ioan-Grigore POP, Ioan ROBOTĂ, Cristian-Cosmin SUCIU, Petru-Adrian
TOIE, Albert VASIU

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotrivă

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului: Proiectul a fost aprobat cu 13 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ și 0 ABȚINERI

Cristian-Cosmin SUCIU, președintele de ședință, constată că punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate și,
neexistând alte probleme de discutat, declară ședința închisă.
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