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PROCES – VERBAL
Incheiat azi 14.10.2021 cu ocazia intrunirii Consiliului Local Ortisoara in sedinta ordinara
Sedinta Consiliului Local Ortisoara , Judetul Timis , a fost convocata de catre Primarul
Comunei Ortisoara , Judetul Timis , Sobolu Gheorghe Aleodor , prin Dispozitia nr. 70 din
data de 08.10.2021.
Sunt prezenti 13 consilieri din 13 –cvorumul pentru aprobarea de Hotarari fiind indeplinit .
La sedinta participa dl Primar Sobolu Gheorghe Aleodor, dl secretar general Jucut Dan Sergiu
si dl. Albu Silvius Lucian din partea compartimentului Registrul Agricol .
Dl secretar prezinta Procesul verbal de la sedinta extraordinara de indata din data de 29.09.2021
. Procesul verbal este aprobat cu 13 voturi .
Dnul presedinte Pop Daniel Ion prezinta ordinea de zi :
•
•
•
•
•
•
•

Proiect de Hotarare privind numirea consilierilor locali care vor face parte din
Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale comuna Ortisoara;
Proiect de Hotarare privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea alipirii;
Proiect de Hotarare privind aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal;
Proiect de Hotarare privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea alipirii
Proiect de Hotarare privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea alipirii.
Cereri
Diverse

la care doreste sa mai adauge pe ordine de zi:
Proiect de Hotarare privind aprobarea dezmembrarii (apartamentarii) unui imobil –
contructie;
• Proiect de Hotarare privind aprobare categoriilor de persoane fizice scutite de la
plata taxei pentru consumul de apa menajera;
• Proiect de Hotarare privind aprobarea Rectificarii Bugetului comunei Ortisoara
pentru anul 2021.
• Proiect de Hotarare privind aprobarea transmiterii unui drept de concesiune este
retras de pe ordinea de zi de care dl. Primar.
•

Ordinea de zi este aprobata in aceasta forma cu 13 voturi .

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal
Presedintele de sedinta prezinta Proiectul de Hotarare cu nr 49 din data de 16.08.2021
initiat de catre dl Sobolu Gheorghe Aleodor –Primarul comunei Ortisoara privind aprobarea
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unui Plan de Urbanism Zonal precum si Referatul de aprobare a Proiectului de Hotarare.
Domnul presedinte prezinta detaliat proiectul de hotarare care este votat cu 13 voturi.
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea
alipirii – Proiect de Hotarare initiat de catre Primarul comunei Ortisoara .
Este prezentat Proiectul de Hotarare cu nr 52 din data de 23.08.2021 initiat de catre
dl Sobolu Aleodor Gheorghe –Primarul comunei Ortisoara privind privind aprobarea
dezmenbrarii unui teren in vederea alipirii precum si Referatul de aprobare a Proiectului de
Hotarare si Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
Primariei
Dl consilier Ivanescu Lucian preia cuvantul si le prezinta consilierilor o schita despre
dezmebrarea terenului in cauza ,, casa lu Popeasca” cum ca ar fi o concesiune mascata la
mijloc, precum si ca terenul in cauza sunt depuse 14 cereri pentru loc de casa.
Se duc discutii ample pro si contra pe aceasata tema, intervine si dl Albu Silvius care
le da explicatii consilierilor referitor la proiectul de hotarare,
Se supune la Vot Proiectul de Hotarare aprobarea dezmenbrarii unui teren in
vederea alipirii . In urma votului acest proiect de hotarare nu este aprobat obtinand: 9
abtineri si 4 voturi pentru.

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea
alipirii- Proiect de Hotarare initiat de catre Primarul comunei Ortisoara .
Este prezentat Proiectul de Hotarare cu nr 57 din data de 07.10.2021 initiat de catre
Primarul comunei Ortisoara privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea alipirii
precum si Referatul de aprobare a Proiectului de Hotarare
Este prezentat Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei
Se duc discutii ample pro si contra pe aceasata tema, intervine si dl Albu Silvius care
le da explicatii consilierilor referitor la proiectul de hotarare
Punctul prezent de pe ordinea de zi privind Proiect de Hotarare nr.57 din data de
07.10.2021 privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea alipirii se amana.

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea
alipirii- Proiect de Hotarare initiat de catre Primarul comunei Ortisoara .
Este prezentat Proiectul de Hotarare cu nr 58 din data de 07.10.2021 initiat de catre
Primarul comunei Ortisoara privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea alipirii
precum si Referatul de aprobare a Proiectului de Hotarare
Este prezentat Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei
Se duc discutii ample pro si contra si pe acest proiect de hotarare, intervine si dl Albu
Silvius care le da explicatii consilierilor referitor la proiectul de hotarare
In urma discutiilor Punctul prezent de pe ordinea de zi privind Proiect de Hotarare
nr.58 din data de 07.10.2021 privind aprobarea dezmenbrarii unui teren in vederea alipirii se
amana.
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea dezmembrarii (apartamentarii) unui
imobil – contructie - Proiect de Hotarare initiat de catre Primarul comunei
Ortisoara .
Este prezentat Proiectul de Hotarare cu nr 56 din data de 07.10.2021 initiat de catre
Primarul comunei Ortisoara privind aprobarea dezmembrarii (apartamentarii) unui imobil –
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contructie precum si Referatul de aprobare a Proiectului de Hotarare.
Este prezentat Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei
Dl Presedinte pezinta documentatia aferenta si le explica consilierilor situatia juridica
a imobilului in cauza
In urma discutiilor Punctul prezent de pe ordinea de zi privind Proiect de Hotarare
nr.56 din data de 07.10.2021 privind aprobarea aprobarea dezmembrarii (apartamentarii) unui
imobil – contructie se aproba cu 13 voturi pentru.
6. Proiect de Hotarare privind numirea consilierilor locali care vor face parte din
Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale comuna Ortisoara - Proiect de
Hotarare initiat de catre Primarul comunei Ortisoara .
Este prezentat Proiectul de Hotarare cu nr 55 din data de 07.10.2021 initiat de catre Primarul
comunei Ortisoara, privind numirea consilierilor locali care vor face parte din Consiliul de
Administratie a Scolii Gimnaziale comuna Ortisoara
Este prezentat Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei
In urma dezbaterilor membrii consiliului local hotarasc ca cele 3 persoane care vor face parte
din CA al scolii Gimnaziale Ortisoara sa fie: Ivanescu Lucian, Pascaru Bianca si Pop Daniel
Ion. Acest proiect de hotarare se aproba cu 13 voturi ,,pentru”.

7. Proiect de Hotarare Privind aprobare categoriilor de persoane fizice scutite de la
plata taxei pentru consumul de apa menajera - Proiect de Hotarare initiat de
catre Primarul comunei Ortisoara
Este prezentat Proiectul de Hotarare cu nr 60 din data de 11.10.2021 initiat de catre
Primarul comunei Ortisoara, privind aprobare categoriilor de persoane fizice scutite de la
plata taxei pentru consumul de apa menajera.
Este prezentat Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei.
Dl consilier Ivanescu intreaba daca membrii voluntari ai S.V.S.U. mai au si alte facilitati, iar
dl primar ii raspunde ca nu.
Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi ,,pentru”.

8. Proiect de Hotarare privind aprobarea Rectificarii Bugetului comunei
Ortisoara pentru anul 2021 Proiect de Hotarare initiat de catre Primarul
comunei Ortisoara
Este prezentat Proiectul de Hotarare cu nr 59 din data de 11.10.2021 initiat de catre
Primarul comunei Ortisoara privind aprobarea Rectificarii Bugetului comunei Ortisoara
pentru anul 2021
Este prezentat Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei.
Presedintele de sedinta le explica consilierilor prezenti ca banii din urma rectificarii de buget
vor ajunge pe capitolul 70 alimentare cu apa; totodata se prezinta faptul sa trebuiesc platite 2
pompe de foraj pentru ca s-au ars; ele deservind la alimenatrea cu apa a locuitorilor .
Se supune la vot proiectul si se aproba cu 12 voturi ,,pentru” si 1 “,abtinere’’.

9. Diverse .
Consilier Cornea – intreaba ce se intampla cu introducerea gazelor naturale pe sate? .
Viceprimar – prezinta faptul ca s-a suspendat la nivel de tara .
Consilier Cornea – cand se va incepe lucrarea la podetele din Cornesti si asfaltarea strazilor ?
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Primar – documentatiile sunt gata se va da drumul la licitatii.
Consilier Cornea – intarea/iesirea pe DN 69 este practice o Aventura starea deplorabila in acea
zona ce putem face in aceasata privinta?
Primar- acea zona apartine CNAIR s-a depus documentatia aferenta, putem doar sa trimitem
buldoexcavatorul primariei pentru a nivela solul.
Consilier Ivanescu – intreaba ce reprezinata intarusarea din PUZ?
Vicepriamr – au fost pusi de catre ORANGE SA pentru reteaua de fibra optica ce se dorea a fi pe
stalpi dar va fi subteran introdusa.
Consilier Ivanescu ce se intampla cu banii profesorilor suma alocata pentru naveta?
nu s-au primit in 2019 pe doua luni
Primar sa prezinte documente justificative in vederea decontului.
Consilier Pascaru- care este situatia PUZ-ului 2 ?
Primar asteptam avizul de la Mediu
Consilier Bottner- intreaba despre situatia trotuarelor din localitarea Calacea ,, trotuarul dinspre
Islaz”?
Primar- vor intra in lucru cat de curand.
Consilier Furdea intreaba care este stadiul capelelor de pe fiecare localitate?
Primar se vor cosntrui in fiecare sat, ca si proiect vor fi la fel.
Dl Secretar prezinta consiliului local adresa nr10356/S2 din data de 28.09.2021 emisa de catre
Institutia Prefectului Timis cu privire la obligatile si sanctiunile Secretarului general al comunei.

Ordinea de zi fiind epuizata se incheie prezentul Proces verbal

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DANIEL ION

p.SECRETAR GENERAL
JUCUT DAN SERGIU
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