ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

COMUNA LIEBLING
PROCES-VERBAL
al ședinței ordinare din data de 14 Iunie 2021, ora 10:00, desfășurată la Sediul
primariei -sala de sedinte
nr. ______ din ___________________
Prin Dispoziția 64 din 8 Iunie 2021 a fost convocat Consiliul local al comunei Liebling în Ședință
ordinară.
Observații: Se dă citire convocatorului și se supune la vot ordinea de zi – unanimitate. Prezența – SUCIU
CRISTIAN și VASIU ALBERT – absenți motivat. Din partea aparatului de specialitate al primarului participă
la ședința doamna inspector superior - Rodica TIURBE. Supunem la vot procesul-verbal al ședinței
anterioare – 2 abțineri (Pleșa Marius și Iacob Vasile); Primarul distribuie raportul său de activitate anual,
pentru anul 2020, astfel consilierii locali iau act de acesta, iar consilierii locali arată că au depus raportul
anual de activitate.
Prezența:
Adrian-Cornel IDORAȘI (prezent), Albert VASIU (absent motivat), Andrei-Vlad LAZĂR (prezent), Cosmin
BOTEI (prezent), Cristian-Cosmin SUCIU (absent motivat), Dorina-Lucia MIRȚA (prezent), Ioan ROBOTĂ
(prezent), Ioan-Grigore POP (prezent), Ionel-Tiberiu BOANCĂ (prezent), Petru-Adrian TOIE (prezent), RaduMarius 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. 5 din 20 Mai 2021
Observații: Domnul viceprimar - Iacob Vasile și Dl Pleșa Marius - consilier local se abțin să voteze
procesul-verbal al ședinței anterioare din data de 20.05.2021 întrucât au absentat de la ședință.
Se supune la vot Procesul-verbal al ședinței nr. 5 din 20 Mai 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 - pentru
Ionel-Tiberiu BOANCĂ - pentru
Petru-Adrian TOIE - pentru
Radu-Marius PLEȘA - abtinere
Vasile DRAGOȘ - pentru
Vasile IACOB - abtinere
Rezultatul votului: 11 pentru; 2 abțineri; 0 împotriva
Se dă citire ordinii de zi
40 / 08.06.2021 / Privind aprobarea constatării apartenenței la domeniul privat al comunei Liebling, în
administrarea Consiliului Local Liebling a terenurilor înscrise în: CF Nr. 401089 având Nr. Top: 3552, CF
Nr. 401090 având Nr. Top: 3554 și CF Nr. 401246 având Nr. Top: 3553
39 / 08.06.2021 / Privind aprobarea primei rectificări a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei
Liebling, județul Timiș;
38 / 07.06.2021 / Privind aprobarea amplasării unei terase în suprafață de 25 mp în comuna Liebling,
având ca beneficiar S.C. ANONIM BET S.R.L.

Se supune aprobării ordinea de zi: Vot prin ridicarea mâinii individual
Observații: nu
Rezultatul votului: 0 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva
NU AVEM ordine suplimentară de zi
Ordinea de zi:
Proiectul nr. 40
Privind aprobarea constatării apartenenței la domeniul privat al comunei Liebling, în administrarea
Consiliului Local Liebling a terenurilor înscrise în: CF Nr. 401089 având Nr. Top: 3552, CF Nr. 401090
având Nr. Top: 3554 și CF Nr. 401246 având Nr. Top: 3553
La dezbatere sunt prezenți 11 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
Rezultatul votului: 11 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva
Proiectul nr. 39
Privind aprobarea primei rectificări a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Liebling, județul
Timiș;
La dezbatere sunt prezenți 11 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
Rezultatul votului: 11 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva
Proiectul nr. 38
Privind aprobarea amplasării unei terase în suprafață de 25 mp în comuna Liebling, având ca beneficiar

S.C. ANONIM BET S.R.L.
La dezbatere sunt prezenți 11 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
Rezultatul votului: 11 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

Observații finale
Există două cereri depuse pentru ordinea de zi: Cererea 1 - SC RLM TIMDECO S.R.L. – solciită
concesionarea clădirii vechi a căminului cultural. Marius Pleșa – acum câțiva ani nu era voie.Dl primar –
eu le dau la dispoziție căminul cultural și merg în altă parte și plătesc 100 euro. Dl consilier Idorași – ai
alocat bani pentru cultură, nu are bucătărie și spațiu pentru așa ceva.Dl primar: ați fost să vedeți cum
arată. USR, partid de rahat, numai ciochiști. Te-ai dus și cu școala, vino cu ceva viabil. Ce ai făcut tu
pentru Liebling. Tu mă provoci. Marius Pleșa: de când mă știu nu s-a putut aproba. Nu mi se pare moral,
noi trebuie șă facem. Cererea 2 – solicită decontarea abonamentului de către elevul Mihalachi miahi
Costel. Se arată că, potrivit legii, decontarea suportă de către unitatea de învățământ.Dna contabil – arată
că, în lege că plata se efectuează de la bugetul de stat, nicidecum de la bugetul local. Răspunsul
Consiliului local Liebling este, că abonamentul i se va deconta de liceul pe care îl frecventează.
Dorina-Lucia MIRȚA: Declar ședința închisă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorina-Lucia MIRȚA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI LIEBLING,

Patricia-Simona LUP

