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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31 martie 2020 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Deta, la care sunt prezenți  toți cei 

15 consilieri aflaţi în funcţie. 

Ședința se desfășoară “la distanță”. 

Toți consilierii au comunicat “Fișa de evidență a votului” prin intermediul mail-ului sau le-au depus la 

secretariatul Primăriei Deta. 

                    Pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local și Proiectul 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, dl Roman Călin și-a anunțat interesul 
personal, în conformitate cu art.228 alin.(2) din Codul administrativ. 

Au fost supuse la vot spre aprobare un număr de două procese verbale:  

  -procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului local al orașului Deta din data de 25 februarie 2020. 

În urma centralizării voturilor de către Secretarul general al UATO Deta acesta a fost aprobat cu 15 voturi 

„pentru” . 

  -procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Deta din 4 martie 2020. 

În urma centralizării voturilor de către Secretarul general al UATO Deta acesta a fost aprobat cu 13 voturi 

„pentru” și 2 “abțineri” (d-na Simon și dl.Șămanțu) . 

În continuare se centralizează voturile penru următoarea ordine de zi: 

                                                                    ORDINE DE ZI : 

1.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 

oraşului Deta. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Juridică. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de desfășurarea a ședințelor Consiliului local al orașului Deta pe 

perioada stării de urgență pe teritoriul României. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Juridică. 

3.Raport asupra stării generale, economice, sociale, culturale și administrative ale Orașului Deta pe anul 2019. 

4.Raport asupra situației gestionării bunurilor din domeniul public și privat al Orașului Deta pe anul 2019. 

5.Raport cu privire la implementarea sistemului de control managerial în cadrul UATO Deta în anul 2019. 

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii pe anul 2020. Inițiator: Primarul orașului 

Deta. Comisia Economică. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către ASOCIEREA 

BRAI-CATA S.R.L.- LIBRO EVENTS S.R.L. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare 

și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 3 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a 

activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1792/28.09.2017. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică.  
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru serviciile de salubritate prestate 

beneficiarilor fără contract. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică. 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al orașului Deta nr. 43/04.03.2020 pentru 

aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei pentru realizarea unor investiții 

publice de interes local, aprobate prin Hotărârea nr.15 din  15.02.2020 a Consiliului local al orașului Deta. Inițiator: Primarul 

orașului Deta. Comisia Economică. Comisia Juridică. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru  

Locuințe, situată în orașul Deta, str. Orhideelor, bl. A, sc. B, ap.3, actualului  chiriaș Banias Vasile. Comisia Economică. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin  Agenția Națională pentru  

Locuințe, situată în orașul Deta, str. Orhideelor, bl. A, sc. B, ap.6, actualului chiriaș Bartolomei Maricica. Inițiator: Primarul 

orașului Deta. Comisia Economică. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru 
Locuințe, situată în orașul Deta, str. Pădurii nr. 13, bl. A, ap. 8, actualului chiriaș Ort Mihai. Inițiator: Primarul orașului Deta. 

Comisia Economică. 

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de 

la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică. Comisia 

Socială. 

14.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. 

15.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în orașul Deta, str. Calea Opatiței, 

înscris în CF nr. 402766, cu nr. top. NGL 606, în suprafață de 3.582 m2, în vederea construirii de mici unități productive și de 

depozitare, nepoluante. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică. Comisia Urbanism. 
16.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor concesionate în Zona Termal, 

proprietatea oraşului Deta, domeniul privat şi aprobarea vânzării prin negociere directă către actualii concesionari. Inițiator: 

Primarul orașului Deta. Comisia Economică. Comisia Urbanism. 
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17.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Construire locuințe sociale în  regim de înălțime P+3E+șarpantă” - faza SF în orașul Deta,  județul Timiș. Inițiator: Primarul 

orașului Deta. Comisia Economică. Comisia Urbanism. 

18.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru utilitățile aferente obiectivului 

de investiții  ”Construire locuințe  sociale în  regim de înălțime P+3E+șarpantă” - faza SF în orașul Deta, județul Timiș. 

Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică. Comisia Urbanism. 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Deta. Inițiator: Primarul orașului 

Deta. Comisia Urbanism. 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de atribuire a terenurilor pentru tineri în vederea construirii unei 

locuinţe proprietate personală. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism. 

 21.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Biblioteca orașului Deta.. Inițiator: Primarul 
orașului Deta. Comisia Juridică. 

Ordinea de zi se aprobă în unanimitate. 

În urma centralizării voturilor, s-a obținut următorul rezultat pentru proiectele de hotărâri:  

  - privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Deta. Comisia 

Juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.46. 

  - privind aprobarea Procedurii de desfășurarea a ședințelor Consiliului local al orașului Deta pe perioada stării de 

urgență pe teritoriul României. Comisia Juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.47. 

Au fost supuse avizării Rapoartele Primarului orașului Deta, astfel: 
-Raport asupra stării generale, economice, sociale, culturale și administrative ale Orașului Deta pe anul 2019. 

Raportul a fost avizat cu 15 voturi „pentru” 

-Raport asupra situației gestionării bunurilor din domeniul public și privat al Orașului Deta pe anul 2019. 

Raportul a fost avizat cu 15 voturi „pentru” 

-Raport cu privire la implementarea sistemului de control managerial în cadrul UATO Deta în anul 2019. 

Raportul a fost avizat cu 15 voturi „pentru” 

  - privind rectificarea bugetului de venituri proprii pe anul 2020. Comisia Economică a avizat favorabil proiectul 

de hotărâre.  

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.48. 

  - privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L.- 
LIBRO EVENTS S.R.L. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al 

deșeurilor municipal desfășurată în Zona 3 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de 

colectare și transport a deșeurilor nr. 1792/28.09.2017. Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” și 1 „abținere” (dl Rotar Radu). 

Se adoptă Hotărârea nr.49. 

  - privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru serviciile de salubritate prestate beneficiarilor fără 

contract. Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” și 1 „abținere” (dl Rotar Radu). 

Se adoptă Hotărârea nr.50. 

  -privind modificarea Hotărârii Consiliului local al orașului Deta nr. 43/04.03.2020 pentru aprobarea 

contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de 

interes local, aprobate prin Hotărârea nr.15 din  15.02.2020 a Consiliului local al orașului Deta. Comisia Economică și Comisia 
Juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” și 5 „abțineri” (d-nele Simon Maria și Vertopan Mariana 

și d-nii Ioțcov Lucian, Rotar Radu, Șămanțu Gerhart). 

Se adoptă Hotărârea nr.51. 

  - privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în 

orașul Deta, str. Orhideelor, bl. A, sc. B, ap.3, actualului chiriaș BaniasVasile. Comisia Economică a avizat favorabil proiectul 

de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.52. 

  -privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în 

orașul Deta, str. Orhideelor, bl. A, sc. B, ap.6, actualului chiriaș Bartolomei Maricica. Comisia Economică a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.53. 
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  - privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în 

orașul Deta, str. Pădurii nr. 13, bl. A, ap. 8, actualului chiriaș Ort Mihai. Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.54. 

                      - privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 

pentru activităţi nonprofit de interes local. Comisia Economică și Comisia Socială au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” și 1 „abținere” (dl Ioțcov Lucian). 

Se adoptă Hotărârea nr.55. 

  -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 și Comisia Urbanism au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.56. 

  -privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în orașul Deta, str. Calea Opatiței, înscris în CF nr. 

402766, cu nr. top. NGL 606, în suprafață de 3.582 m2, în vederea construirii de mici unități productive și de depozitare, 

nepoluante. Comisia Economică și Comisia Urbanism au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.57. 

  - privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor concesionate în Zona Termal, proprietatea oraşului Deta, 

domeniul privat şi aprobarea vânzării prin negociere direct către actualii concesionari.. Comisia Economică și Comisia 

Urbanism au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 
Se adoptă Hotărârea nr.58. 

  -privind Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire locuințe sociale 

în regim de înălțime P+3E+șarpantă” -faza SF în orașul Deta,  județul Timiș. Comisia Economică și Comisia Urbanism au 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.59. 

  -privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru utilitățile aferente obiectivului de investiții  

”Construire locuințe sociale în regim de înălțime P+3E+șarpantă” - faza SF în orașul Deta, județul Timiș. Comisia 

Economică și Comisia Urbanism au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.60. 
  - hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Deta. Comisia Urbanism a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.61. 

  - hotărâre privind aprobarea cererii de atribuire a terenurilor pentru tineri în vederea construirii unei locuinţe 

proprietate personală. Comisia Urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.62. 

  - privind modificarea statului de funcţii la Biblioteca orașului Deta. Comisia Juridică a avizat favorabil proiectul 

de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

Se adoptă Hotărârea nr.63. 
 

 

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 CORNELIA BARBULOV.                                CORALIA SCULEAN.   


