ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

COMUNA LIEBLING
PROCES-VERBAL
al ședinței ordinare din data de 25 Februarie 2021, ora 10:00, desfășurată la Sediul
primariei -sala de sedinte
nr. ______ din ___________________
Prin Dispoziția 20 din 17 Februarie 2021 a fost convocat Consiliul local al comunei Liebling în Ședință
ordinară.
Observații: Consilierii locali au fost de acord în unanimitate cu expunerea problemei domnului Balu
Aurel. Domnul Balu spune ca are probleme cu terenul, care este in concesiune si nu are bani sa achite
prețul concesiunii. Dl primar: Nu se poate acorda gratuit terenul explica domnul primar. Nu se poate,
eventual cu plata pretului în rate, noi am cerut o derogare de la ANAF, pretul pe mp este 7.5 euro, înca e
la pretul de 4,5 euro. Dl Balu: m-am interesat si s-au cumparat case la preturi mult mai mici, s-au vandut
case cu 12.000 de lei. Dl viceprimar: el face referire la casele care s-au vandut la Legea 112. Dl primar: nu
este la legea 112 casa dvs.Dl Balu: ajung sa platesc pentru 700 mp cât au platit altii pentru casă. Doamna
Consilier Mirta: si eu am achitat 17.000 de lei pentru terenul de sub csa.Dl Balu: m-am interesat de teren
și am aflat că se poate cumpăra.Dl viceprimar: vine Curtea de Conturi si ne imputa noua. Dl consilier
Idoras – sunteti singur?Dl Balu – am copii, ma gospodaresc singur. Dl primar: o să procedăm conform
legii.

Prezența:
Adrian-Cornel IDORAȘI (prezent), Albert VASIU (prezent), Andrei-Vlad LAZĂR (prezent), Cosmin BOTEI
(prezent), Cristian-Cosmin SUCIU (prezent), Dorina-Lucia MIRȚA (prezent), Ioan ROBOTĂ (prezent), IoanGrigore POP (prezent), Ionel-Tiberiu BOANCĂ (prezent), Petru-Adrian TOIE (prezent), Radu-Marius PLEȘA
(prezent), Vasile DRAGOȘ (prezent), Vasile IACOB (prezent),
La ședință, mai participă: nu au fost transmise invitații
Observații: nu

Se dă citire procesului-verbal al ședinței nr. 1 din 28 Ianuarie 2021
Observații: nu
Se supune la vot Procesul-verbal al ședinței nr. 1 din 28 Ianuarie 2021
Adrian-Cornel IDORAȘI - pentru
Albert VASIU - pentru
Andrei-Vlad LAZĂR - pentru
Cosmin BOTEI - pentru
Cristian-Cosmin SUCIU - pentru
Dorina-Lucia MIRȚA - pentru
Ioan ROBOTĂ - pentru

Ioan-Grigore POP - abtinere
Ionel-Tiberiu BOANCĂ - pentru
Petru-Adrian TOIE - abtinere
Radu-Marius PLEȘA - pentru
Vasile DRAGOȘ - pentru
Vasile IACOB - pentru
Rezultatul votului: 11 pentru; 2 abțineri; 0 împotriva

Se dă citire ordinii de zi
8 / 16.02.2021 / Privind aprobarea Regulamentului propriu referitor la măsurile metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Liebling,
județul Timiș, înspre adoptare
9 / 17.02.2021 / Privind aprobarea înființării CLUBULUI SPORTIV COMUNAL LIEBLING, structură sportivă
de interes local cu personalitate juridică, de drept public, înființat ca instituţie publică în subordinea
Consiliului Local al Comunei Liebling
10 / 23.02.2021 / Privind aprobarea unor cheltuieli ocazionate de întocmirea și comunicarea prin poștă a
documentelor de executare silită
Se supune aprobării ordinea de zi: Vot prin ridicarea mâinii individual
Observații: nu
Adrian-Cornel IDORAȘI - pentru
Albert VASIU - pentru
Andrei-Vlad LAZĂR - pentru
Cosmin BOTEI - pentru
Cristian-Cosmin SUCIU - pentru
Dorina-Lucia MIRȚA - pentru
Ioan ROBOTĂ - pentru
Ioan-Grigore POP - pentru
Ionel-Tiberiu BOANCĂ - pentru
Petru-Adrian TOIE - pentru
Radu-Marius PLEȘA - pentru
Vasile DRAGOȘ - pentru
Vasile IACOB - pentru
Rezultatul votului: 13 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

AVEM 1 punct pe ordinea suplimentară de zi Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli
ocazionate de întocmirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită - se aprobă în
unanimitate suplimentarea ordinii de zi;

Ordinea de zi:
Proiectul nr. 8
Privind aprobarea Regulamentului propriu referitor la măsurile metodologice, organizatorice, termenele
şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Liebling, județul Timiș, înspre
adoptare
La dezbatere sunt prezenți 13 consilieri
Președintele de ședință dă cuvântul Secretarului General: Hotărârile Consiliului local se iniţiază, se
elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, O.U.G. Nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, ale Legii Nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
principiile ordinii de drept. Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor
prevederi din acte normative de nivel superior, şi nici nu pot contraveni principiilor şi dispoziţiilor
acestora.
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
În acest moment al ședinței, aduce cineva amendamente proiectului?
Dacă mai dorește cineva să intervină la acest proiect
Se supune la vot proiectul. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Vasile IACOB - pentru
Cosmin BOTEI - pentru
Vasile DRAGOȘ - pentru
Radu-Marius PLEȘA - pentru
Ioan-Grigore POP - pentru
Petru-Adrian TOIE - pentru
Ionel-Tiberiu BOANCĂ - pentru
Adrian-Cornel IDORAȘI - pentru
Andrei-Vlad LAZĂR - pentru
Dorina-Lucia MIRȚA - pentru
Ioan ROBOTĂ - pentru
Cristian-Cosmin SUCIU - pentru
Albert VASIU - pentru
Rezultatul votului: 13 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

Proiectul nr. 9
Privind aprobarea înființării CLUBULUI SPORTIV COMUNAL LIEBLING, structură sportivă de interes local
cu personalitate juridică, de drept public, înființat ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local al
Comunei Liebling
La dezbatere sunt prezenți 13 consilieri

Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului
Ioan-Gheorghe MUNTEANU îi dă cuvântul domnișoarei avocat -Andreea Moțiu.
Avocat Andreea Motiu – m-am ocupat de acest proiect de hotarare, întrucât se taxează finantarea asociatiilor
sportive de drept privat. Aceasta instituție este în subordinea consiliului local, practic se înființează Clubul, se
aprobă un regulament de organizare și funcționare, iar mai apoi se trimite la Ministerul Tineretului si Sportului,
care ne aproba si avizeaza sigla. Va avea un consiliu de administratie. Din experiență vă spun ca este mare
batalie pe aceste locuri. E gratuit si neremunerat, multe Cluburi au trecut 7 membri si ulterior nu se mai
prezentau. Sugerez sa faca parte doar mebri care isi doresc sa faca parte si sa se intruneasca lunar cu scopul sa
ia decizii. Pentru Directorul Clubului postul se va ocupa prin concurs. Primarul este ordonatorul principal de
credite, iar directorul este ordonator tertiar.
Consiliul de administratie si directorul sunt principalii factori decizionali.
Supunem la vot 5 membri (1 reprezentant primar și 4 reprezentanți ai Consiliului local)– 2 voturi împortiva –
(Lazăr Andrei, Cornel Idoraș), 1 abținere – Dorina Mirța, 10 voturi pentru;
7 membri – 3 voturi pentru – 10 împotrivă.
Primarul îl propune ca reprezentamt pe domnul Cosmin-Cristian Suciu – sa fie reprezentantul său în Consiliu de
administratie.
Dl Pop Ioan îl propune pe dl consilier Vasiu Albert – unanimitate – (se abține dl Vasiu).
Dl Pleșa Marius il propune pe dl consilier Cosmin Botei – unanimitate, în afară de dl Botei Cosmin, care se
abține;
Dl viceprimar îl propune pe dl Ioan Robotă – 2 abțineri – Andrei Lazăr și dl consilier Robotă Ioan.
Dna Mirța Dorina îl propune pe dl consilier Tiberiu Boancă, având în vedere faptul că are doi copii fotbaliști –
unanimitate, în afară de dl Boancă, care se abține.
Sediul administrative al Clubului va fi la sediul primăriei.
Sa aprobam variant de sigla si culorile – varianta de stema – ultima de pe randul de sus – unanimitate. Culorile
clubului – roșu și galben.

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
În acest moment al ședinței, aduce cineva amendamente proiectului?
Dacă mai dorește cineva să intervină la acest proiect
Se supune la vot proiectul. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Vasile IACOB - pentru
Cosmin BOTEI - pentru
Vasile DRAGOȘ - pentru
Radu-Marius PLEȘA - pentru
Ioan-Grigore POP - pentru
Petru-Adrian TOIE - pentru
Ionel-Tiberiu BOANCĂ - pentru
Adrian-Cornel IDORAȘI - pentru
Andrei-Vlad LAZĂR - pentru
Dorina-Lucia MIRȚA - pentru
Ioan ROBOTĂ - pentru
Cristian-Cosmin SUCIU - pentru
Albert VASIU - pentru

Rezultatul votului: 13 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

Proiectul nr. 10 - suplimentar
Privind aprobarea unor cheltuieli ocazionate de întocmirea și comunicarea prin poștă a documentelor de
executare silită
La dezbatere sunt prezenți 13 consilieri
Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului
Ioan-Gheorghe MUNTEANU: nu
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
În acest moment al ședinței, aduce cineva amendamente proiectului?
Dacă mai dorește cineva să intervină la acest proiect
Se supune la vot proiectul. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Vasile IACOB - pentru
Cosmin BOTEI - pentru
Vasile DRAGOȘ - pentru
Radu-Marius PLEȘA - pentru
Ioan-Grigore POP - pentru
Petru-Adrian TOIE - pentru
Ionel-Tiberiu BOANCĂ - pentru
Adrian-Cornel IDORAȘI - pentru
Andrei-Vlad LAZĂR - pentru
Dorina-Lucia MIRȚA - pentru
Ioan ROBOTĂ - pentru
Cristian-Cosmin SUCIU - pentru
Albert VASIU - pentru
Rezultatul votului: 13 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva
Observații finale
Domnul consilier Conrnel Idorași îi face observație dlui primar: demult trebuia să se recurgă la executări
silite.
Ceereri:
Solicitarea domnului Androane din Conacul Iosif - de a se ridica cânii fără stăpân.
Dl consilier Botei – discutia a mai fost legata de caini. A mai fost o masina la intrarea in Conac care a lasat caini
vreo 4 caini mari.
Viceprimar – erau și 10 saci de gunoaie.
Primar – se arunca gunoiul și animalele pe marginea drumului.
dl consilier Cornel Idoraș – singura firma este Daniflor, care ii ia si le da drumul din nou.
Classic Liebling Srl – doresre aprobarea unei terase in fata magazinului pe domeniul public. De accord cu

amplasarea în principiu după aprobarea Regulamentului referitor la comerțul stradal.
Cerere de la Codruț Anches – solicita aprobarea inchirierii a 25 mp, in vederea amplasarii unui container din
panouri termoizolante in scopul comervcializarii produselor de fast-food – de accord in urma regulamentului.
Cererea numitului Jurca Adrian – este vorba de 2800 mp comuna Liebling – domeniul privat.
Dl primar – este in CF comuna Liebling domeniul privat, daca il cumpara pe tot atunci poate s ail dezmembreze
pe tot.

Consilierii locali sunt de acord cu achiziționarea în totalitate a terenului concesionat – de acord in
principiu.
Vasile DRAGOȘ: Declar ședința închisă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vasile DRAGOȘ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI LIEBLING,

Patricia-Simona LUP

