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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28 aprilie 2020 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Deta, la care sunt 

prezenți 14 consilieri, dl. Roman Călin fiind absent. 
La şedinţă participă dl. Roman Petru Primarul orașului Deta, d-na. Sculean Coralia, Secretarul oraşului 

Deta, funcţionari publici din compartimentele de specialitate ale Primăriei oraşului Deta  

Dl. Bendariu Doru-Mihai, preşedintele şedinţei, deschide lucrările arătând că în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local este necesar să fie asistat de doi consilieri. Propune în 
acest sens pe d-na. Mateescu Adina și pe dl. Stroie Constantin. 

Propunerea se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 

Arată apoi că este necesar să se supună spre aprobare un număr de două procese verbale:  
  -procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului local al orașului Deta din data de 31 martie 2020 

Se consultă dacă sunt obiecţii sau completări. 

Nefiind obiecţii sau completări asupra conţinutului procesului verbal, acesta se supune la vot și se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 
  -procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Deta din 7 aprilie  2020. 

Se consultă dacă sunt obiecţii sau completări. 

Nefiind obiecţii sau completări asupra conţinutului procesului verbal, acesta se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi 

În continuare dl. Bendariu Doru-Mihai preşedintele şedinţei, supune spre aprobare următoarea 

                                                                    ORDINE DE ZI : 
 

                  1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Execuţiei bugetului local la data de 31.03.2020  şi a Execuţiei 

bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii la data de 31.03.2020. Inițiator: Primarul orașului Deta. 

Comisia Economică.  
                  2.Proiect de hotărâre hotărâre  privind amânarea la plată a unor obligații bugetare datorate bugetului 

local al orașului Deta. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică. Comisia Juridică. 

                  3.Proiect de hotărâre privind însuşirea listei cu bunurile identificate care fac parte din sistemul  de  
alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare, aflate  în  proprietatea publică  a oraşului Deta şi transmiterea acestor bunuri 

în administrarea operatorului S.C. “AQUATIM” S.A. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică. 

Comisia Urbanism 
                  4.Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare a blocurilor construite pentru tineri, 

destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în orașul Deta, str. Orhideelor - bl. 

A și B și str. Păduri - bl. 13 A și 13 B, în vederea vânzării către actualii chiriași. Inițiator: Primarul orașului Deta. . 

Comisia Economică. Comisia Urbanism.  
5. Probleme curente. 

Se supune  la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 

În continuare se intră în ordinea de zi și dl. Bendariu Doru-Mihai supune dezbaterii plenului ședinței 
următoarele proiecte de hotărâre:  

                  - privind aprobarea Execuţiei bugetului local la data de 31.03.2020  şi a Execuţiei bugetului instituţiilor 

publice finanţate din venituri proprii la data de 31.03.2020. Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre cu o „abținere (dl.Șămanțu Gerhart). 
Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi „pentru” și o „abținere” 

(dl.Șămanțu Gerhart). 

Se adoptă Hotărârea nr.66. 
-privind amânarea la plată a unor obligații bugetare datorate bugetului local al orașului Deta. Comisia 

Economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. Comisia Juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi. 
Se adoptă Hotărârea nr.67. 

- privind însuşirea listei cu bunurile identificate care fac parte din sistemul  de  alimentare  cu  apă  şi  de  

canalizare, aflate  în  proprietatea publică  a oraşului Deta şi transmiterea acestor bunuri în administrarea 

operatorului S.C. “AQUATIM” S.A.. Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate 
de voturi.Comisia de Urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.  

Proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr.68. 
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- privind însuşirea rapoartelor de evaluare a blocurilor construite pentru tineri, destinate închirierii, 

realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în orașul Deta, str. Orhideelor - bl. A și B și str. Păduri 
- bl. 13 A și 13 B, în vederea vânzării către actualii chiriași.Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre. Comisia de Urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi. 

                  Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi. 
Se adoptă Hotărârea nr.69. 

                  În continuare dl.Bendariu Doru-Mihai, preşedintele şedinţei, propune să se treacă la discutarea cererilor 

de la comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local Deta. 

                  D-na Mateescu A. prezintă următoarele cereri discutate în cadrul Comisiei Sociale 
                  -Cererea nr. 274 din 14.01.2020 , d-nul MARIN MIHAI, chiriaş în locuinţa situată în oraş Deta, 

str.Înfrăţirii, nr.9, solicită transcrierea titularului contractului de închiriere de la această locuinţă, de pe numele său, 

pe numele fiicei sale, înscrisă şi ea în contract. În cadrul Comisiei Sociale cererea a fost avizată favorabil. 
     Propunerea comisiei se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi. 

                  -Cererea nr. 1678 din 25.02.2020, dna Buliga Oana Manuela, chiriaşă în locuinţa ANL compusă din o 

cameră şi situată în oraş Deta, str. Pădurii, nr. 13, bl. B, ap. 10, solicită un schimb de locuinţă cu un  spaţiu locativ 

în reigm ANL mai mare, respectiv apartament cu două cameră, datorită faptului ca familia acesteia s-a mărit în 
urma naşterii fiicei sale Buliga Ioana Miruna la data de 05.01.2020. Comisia socială a avizat cu mențiunea ca în 

momentul disponibilizării unui apartament cu 2 camere în regim ANL să aibe loc schimbul de locuinţe solicitat de 

doamna Buliga Oana Manuela. 
                  Propunerea comisiei se supune la vot în plen și se aprobă în unanimitate de voturi. 

                  Dl.Voiculescu A. prezintă următoarele cereri discutate în cadrul Comisiei de Urbanism. 

                  -Ursulescu Rodica domiciliata în Deta str.Elena Ghenescu, Bl.D 19,ap.11,proprietara garajului, dorește 

cumpărarea terenului concesionat de sub garaj, înscris în CF 400884,TOP 28-29/1/1/1/2/III, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 

26 MP. Comisia de Urbanim a avizat favorabil cererea. 

     Se supune la vot în plen și se aprobă în unanimitate de voturi. 

                  -Șein Maria domiciliată în locuință socială str.Victoriei nr.29 , ap.3 solicită reparare acoperiș . 

     Comisia Urbanism a avizat favorabil cererea, în limita fondurilor disponibile. 

     Cererea se supune la vot în plen şi se aprobă în unanimitate de voturi, în limita fondurilor disponibile. 

                  -Gerber Renata domiciliată în locuință socială str.Mihai Viteazu nr.1, ap.9 , solicită repararea acoperiș și 

coș fum . 

     Comisia Urbanism a avizat favorabil cererea, în limita fondurilor disponibile. 

     Cererea se supune la vot în plen şi se aprobă în unanimitate de voturi, în limita fondurilor disponibile. 

                  -Georgescu Victor domiciliat pe str.Aurel Vlaicu nr.13 solicită sensuri unice de circulație, pe străzile: 

Aurel Vlaicu, Bistriței, Cernei și Carpați. Comisia de Urbanism nu a avizat cererea.  

                  Dl. Roman Petru - precizează că pe viitor se impune să se realizeze de către persoane specializate un 

studiu cu privire la circulația în acea zonă. 

                 Se supune la vot cererea și nu se avizeaza ,trei împotrivă : Stanciu, Neda și Voiculescu, restul voturilor  

fiind’’abținere.’’ 
     D-na Vertopan Mariana prezintă următoarele cereri discutate în cadrul Comisiei Economice: 

    -Cererea Spitalului orășenesc Deta prin care solicită decontarea sumei de 351.040,53 lei ca urmare a 

cheltuielilor cu gestionarea pandemiei. 

           Dl. Roman Petru – în prezent ne confruntăm cu o situație critică în ceea ce privește lichiditățile la 

bugetul local. Din această cauză suntem blocați și cu proiectele europene, fiind prevăzuți bani în bugetul local, 

dar nu sunt încasări. Am avut cheltuieli pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin legislația în 

vigoare (montarea de dispersoare cu dezinfectant la blocuri, dezinfectarea străzilor, echipamente pentru 

măsurile de combatere a Covid, dezinfectarea unităților de învățământ, a primăriei, SPCLEP, creșă, alte 

imobile din subordinea primăriei) și la bugetul local, facturi care nu au fost achitate încă. Nu am nimic 

împotrivă să alocăm o sumă de bani cu condiția să existe încasări, disponibilități bănești la bugetul local.  

    Comisia economică a avizat favorabil, pentru momentul când vor exista lichidități. 

           Cererea se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi, pentru momentul când vor exista fonduri 

și lichidități. 

          -Cererea societății comerciale SC NEMULESC SRL, prin care se solicită amânarea la plată (chirii-

concesiuni) pentru cele două puncte de lucru. 
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        Comisia Economică răspunde că, în acest sens, a fost adoptat proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de 

zi.  Plenul este în unanimitate de acord. 

       Radu Rotar: - dorește să știe dacă a fost trimisă adresă către Consiliul Concurenței cu privire la tarifele 

practicate de către Asocierea BRAICATA-LIBROEVENTS, ?’’ 

       Primar Roman Petru – răspunde că s-a trimis și se așteaptă răspunsul. 

       Nicoleta Orsoș: - întrabă care este situația Covid în Deta? 

       Primar Roman Petru: - răspunde că am avut patru cazuri confirmate, speram să nu mai apară. Am 

dezinfectat blocurile, la creșa, unitățile de învățământ, străzile pentru stoparea răspândirii virusului’’. 

       Vertopan Mariana: - se intesează dacă lucrările de reabilitare la grădinița orașului vor continua în contextul 

actual. 

       Primar Roman Petru: - îi răspunde că lucrările se vor continua fără probleme. 

       Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi şedinţa ia sfârşit. 

       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

     

              

 

 

 
                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR GENERAL, 

                     Consilier BENDARIU DORU-MIHAI                                   CORALIA SCULEAN.   


