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                                                                                                                                                    Proces  verbal  şedinţă ordinară  30 iunie 2020 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi 30 iunie 2020 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Deta, la care sunt prezenți 13 

consilieri din cei 15 consilieri aflaţi în funcţie. Sunt absenți motivat dna Șimon Maria și dl Bendariu Doru. 

La şedinţă participă dna Sculean Coralia, Secretarul general al oraşului Deta, dna Vulpe Mihaela și Beletescu 

Dorina - funcţionari publici din compartimentele de specialitate ale Primăriei oraşului Deta. 

Dna Adina Mateescu, preşedintele şedinţei, deschide lucrările ședinței. În conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al consiliului local este necesar să fie asistat de doi consilieri. Propune în acest sens pe dl Voiculescu 

Alexandru și dl Neda Pavel. 

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 26 mai 2020. 

Se consultă dacă sunt obiecţii sau completări. 

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

unanimitate. 

  -procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Deta din 10 iunie 2020. 

Se consultă dacă sunt obiecţii sau completări. 

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

unanimitate. 

În continuare dna Adina Mateescu, preşedintele şedinţei, supune spre aprobare următoarea 

                                                                    ORDINE DE ZI : 

                    1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. Inițiator: Primarul 

orașului Deta. Comisia Economică. 
                    2.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. 

                    3.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru serviciile de salubritate prestate 

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

                    4.Proiect de hotărâre privind modificarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive în 

perioada 1.01.2020 - 31.12.2020” finanţată din bugetul local de venituri şi cheltuieli. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia 

Economică. Comisia socială. 

                    5.Proiect de hotărâre privind stabilirea îndemnizației și efectuarea orelor suplimentare de către administratorului 
SC STRAND TERMAL DETA SRL. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică. Comisia Juridică. 

                    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții la SC STRAND TERMAL DETA SRL. 

Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Juridică. 

                    7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al SC STRAND TERMAL 

DETA SRL. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Juridică. 

                    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe între chiriaşa Buliga Oana Manuela, titulară a 

contractului de închiriere al locuinței situată în oraşul Deta, str. Pădurii  nr. 13, bloc  B, etaj 2, ap. 10 şi locuinţa disponibilă 

situată în oraşul Deta, strada Pădurii, nr. 13, bloc  A, ap.1.Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia socială. 

                    9.Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei situate în oraşul Deta, str. Pădurii, nr.13 B, ap.10, cu o cameră, 

construită pentru tineri, destinată închirierii, realizată de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Inițiator: Primarul orașului 

Deta. Comisia socială. 

                  10.Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei situate în oraşul Deta, str. Marian Damaschin nr. 1, ap. 3. 
Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia socială. 

                  11.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenței/chiriei pentru terenul intravilan  înscris în 

CF nr.401516, nr.top./cad  Cc64/1/90 în vederea concesionării/închirierii. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia 

Economică. Comisia Urbanism. 

                  12.Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare (teren+construcții), situat în 

Deta  strada Înfrățirii,  nr.7,  înscris în CF  403939-C1-U3,  nr.top. 403939- C1-U3,  proprietatea Oraşului Deta domeniul 

privat şi aprobarea vânzării prin negociere directă către actualul chiriaș P.F.A Ene Marinel. Inițiator: Primarul orașului Deta. 

Comisia Economică. Comisia Urbanism. 

                  13.Proiect de hotărâre privind însușirea  raportului de evaluare a proprietății imobiliare (construcție și teren), situate 

în loc. Deta, str. Înfrățirii,  nr. 9,  ap.5, înscris în CF nr. 401074-C1-U6,  nr.top.333-334/b/1/2/V proprietatea Oraşului Deta, 

domeniul privat şi aprobarea vânzării prin negociere directă către actuala chiriașă Surugiu Mihaela-Hermina. Inițiator: 
Primarul orașului Deta. Comisia Economică. Comisia Urbanism. 

                  14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării beneficiului concesiunii și a continuării lucrărilor autorizate de 

către Mihart Cătălin-Constantin și Mihart Larisa Maria, pentru parcela cu nr.top.403528, înscrisă în CF 403528. Inițiator: 

Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism. 
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                  15.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 18/27.02.2007 a Consiliului local al oraşului Deta pentru 

aprobarea domeniului privat al oraşului Deta. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism. 

                  16.Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarului bunurilor care  aparţin domeniului  public al 

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

                  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor operaţiuni cadastrale de modificare suprafaţă, la imobilul - teren, 

situat în strada Termal, înscris în CF 40237 cu nr.top.Nms 65/4. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism. 

                  18.Probleme curente. 

Punctul 17 a fost completat după întocmirea proiectului ordinii de zi. 

                   Dl Roman Petru, Primarul orașului Deta-își retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, urmând a fi supus dezbaterii la o dată ulterioară. 

Se supune  la vot ordinea de zi modificată și se aprobă în unanimitate. 
Dl.Roman Călin – anunță că are un interes personal la punctul 4 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 

modificarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive în perioada 1.01.2020 - 31.12.2020” finanţată din 

bugetul local de venituri şi cheltuieli” și ca urmare nu va participa la vot la acest proiect. 

În continuare se intră în ordinea de zi și dna Mateescu Adina supune dezbaterii plenului ședinței următoarele 

proiecte 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. Comisia Economică a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru, 3 abțineri (Șămanțu Gerhart, 

Barbulov Cornelia și Rotar Radu) și 1 vot împotrivă (Ioțcov Lucian). 
Se adoptă Hotărârea nr.84. 

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

contract. Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi „pentru” și 3 abțineri (Șămanțu 

Gerhart, Ioțcov Lucian și Rotar Radu). 

Se adoptă Hotărârea nr.85. 

  - privind modificarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive în perioada 1.01.2020 - 

31.12.2020” finanţată din bugetul local de venituri şi cheltuieli. Comisia Economică și comisia socială au 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.86. 
                   - privind stabilirea îndemnizației și efectuarea orelor suplimentare de către administratorului SC STRAND 

TERMAL DETA SRL. Comisia Economică și Comisia Juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și o abținere (Șămanțu 

Gerhart,). 

Se adoptă Hotărârea nr.87. 

  - privind aprobarea organigramei și statului de funcții la SC STRAND TERMAL DETA SRL. Comisia Juridică a 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și o abținere (Șămanțu 

Gerhart,). 

Se adoptă Hotărârea nr.88. 

                  - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al SC STRAND TERMAL DETA SRL. Comisia 

Juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și o abținere (Șămanțu 

Gerhart,). 

Se adoptă Hotărârea nr.89. 

                   - privind aprobarea schimbului de locuinţe între chiriaşa Buliga Oana Manuela, titulară a contractului de închiriere 

al locuinței situată în oraşul Deta, str. Pădurii  nr. 13, bloc  B, etaj 2, ap. 10 şi locuinţa disponibilă situată în oraşul Deta, strada 

Pădurii, nr. 13, bloc  A, ap.1.Comisia Socială 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.90. 

  - privind repartizarea locuinţei situate în oraşul Deta, str. Pădurii, nr.13 B, ap.10, cu o cameră, construită pentru 

tineri, destinată închirierii, realizată de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Comisia Socială 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.91. 

                   - privind repartizarea locuinţei situate în oraşul Deta, str. Marian Damaschin nr. 1, ap. 3. Comisia socială a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 
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Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr.92. 

  - privind aprobarea nivelului minim al redevenței/chiriei pentru terenul intravilan  înscris în CF nr.401516, 

nr.top./cad  Cc64/1/90 în vederea concesionării/închirierii. Comisia Economică și Comisia Urbanism au 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.93. 

                     - privind însușirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare (teren+construcții), situat în Deta strada 

Înfrățirii, nr.7,  înscris în CF  403939-C1-U3,  nr.top. 403939- C1-U3,  proprietatea Oraşului Deta domeniul privat şi aprobarea 

vânzării prin negociere directă către actualul chiriaș P.F.A Ene Marinel. Comisia Economică și Comisia Urbanism au 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.94. 

  - privind însușirea  raportului de evaluare a proprietății imobiliare (construcție și teren), situate în loc. Deta, str. 

Înfrățirii,  nr. 9,  ap.5, înscris în CF nr. 401074-C1-U6,  nr.top.333-334/b/1/2/V proprietatea Oraşului Deta, domeniul privat şi 

aprobarea vânzării prin negociere directă către actuala chiriașă Surugiu Mihaela-Hermina. Comisia Economică și Comisia 

Urbanism au 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.95. 

  - privind aprobarea cesionării beneficiului concesiunii și a continuării lucrărilor autorizate de către Mihart 

Cătălin-Constantin și Mihart Larisa Maria, pentru parcela cu nr.top.403528, înscrisă în CF 403528. Comisia Urbanism a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și o abținere (Mihart 
Cătălin). 

Se adoptă Hotărârea nr.96. 

  - privind modificarea Hotărârii nr. 18/27.02.2007 a Consiliului local al oraşului Deta pentru aprobarea 

domeniului privat al oraşului Deta. Comisia Urbanism 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.97. 

  - privind modificarea unor poziții din inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Deta. 

Comisia Urbanism 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.98. 

  - privind aprobarea unor operaţiuni cadastrale de modificare suprafaţă, la imobilul - teren, situat în strada Termal, 
înscris în CF 40237 cu nr.top.Nms 65/4. Comisia Urbanism 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.99. 

 

Se trece la rezolvarea problemelor comisiilor de specialitate și dl.Voiculescu Alexandru președintele Comisiei 

Urbanism prezintă următoarele cereri: 

 - Filiala locală USR Deta, reprezentată prin Telbisz Stefan Radu, solicită aprobarea de locații în vederea 

amplasării de bannere stradale, destinate precampaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020, în orasul Deta, 3 

bannere între zona TG.Mare și str.Mihai Viteazu, în satul Opatița 1 banner, precum și amplasarea de afișe publicitare pe 

domeniul public al orașului Deta și pe domeniul privat cu acordul proprietarilor. Comisia avizează favorabil amplasarea de 

bannere stradale, destinate precampaniei electorale, cu acordul Enel câte unul pe fiecare stradă, amplasarea de afise pe perioada 

precampaniei electorale, pe domeniul privat, cu acordul proprietarilor și cu achitarea taxei de publicitate la Serviciul 
contabilitate al Primăriei Deta. Comisia nu avizează amplasarea de afișe publicitare pe domeniul public. 

Se supune la vot cererea pe puncte. 

a) amplasarea de bannere stradale, cel mult unul pe stradă, cu avizul ENEL și cu achitarea taxelor de publicitate. 

Se aprobă în unanimitate. 

b) amplasarea de afișe publicitare pe proprietate privată cu acordul proprietarilor 

Se aprobă în unanimitate. 

c) amplasarea de afișe publicitare pe domeniul public al orașului Deta 

Se respinge cu 10 voturi împotrivă, 2 abțineri (Stroie Constantin și Ioțcov Lucian) și unul pentru (Șămanțu 

Gerhart). 

- Mitran Cristine Margareta solicită cumpărarea terenului concesionat înscris în CF 403295 cu nr.top.403295, 

teren pe care este intabulată fundația proprietate personală. Comisia avizează favorabil prin negociere. Se solicită aviz 
consiliului local. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 
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- Nicola Monica, în calitate de administrator al SC M. Nicola SRL, solicită  prelungirea contractului de concesiune 

nr.1680/08.07.2008 pentru terenul de 41 mp. concesionat în Calea Opatiței nr.1A. Comisia avizează favorabil, pe o perioadă de 

un an de zile. Se solicită aviz consiliului local. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

- Ansamblul de dansuri germane Edelweiss Detta și Asociatia tinerilor Svabi din Harțian Ungaria solicită să 

planteze câte un copac, simbol al prieteniei și al bunei colaborări, în orașele natale Deta și Harțian, în Parcul orașului Deta cu  

montarea unei plăci inscripționate la baza acestuia. Copacul va fi un tei argintiu. Comisia avizează favorabil, locul stabilindu-

se, de comun acord, cu reprezentantul primăriei. Se solicită aviz consiliului local. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

- Fulop Emanuel Lilian solicită lărgirea podețului din fața imobilului situat în strada Dr.Victor Babeș nr.36 prin 

introducerea unui tub în canalul pluvial. Lungimea podețului este de 2,5 m, pe cheltuială proprie, pentru accesul în curte. 
Comisisa avizează favorabil. Se solicită aviz consiliului local. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

- Gîrda Georgeta solicită cumpărarea imobilului pe care il deține cu contract de închiriere la adresa str.Marian 

Damaschin, nr.4 . Comisia avizează favorabil cu evaluarea apartamentului de către un evaluator autorizat 2020 agreat de 

primărie, pe cheltuiala solicitantului. Se solicită aviz consiliului local. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

- Adam Ioan solicită cumpărarea terenului  concesionat înscris în CF 400927 cu nr.top.400927, teren pe care este 

intabulată fundația proprietate personală. Comisia avizează favorabil prin negociere. Se solicită aviz consiliului local. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

Dna Mateescu Adina, președintele Comisiei Sociale, supune dezbaterii următoarele cereri: 

- Cererea nr.4808 din 15.06.2020, dnul Hidiș Ioan declară că nu mai locuieşte cu concubina sa, este o persoană 

singură, drept pentru care solicită înscrierea sa pe listele de priorităţi în vederea repartizării unei locuinţe cu o cameră. 
Comisia propune să i se răspundă solicitantului că în urma anchetei sociale ce i se va efectua, va fi trecut pe listele 

de priorităţi care se vor întocmi pentru anul 2021. 

- Cererea nr. 4648 din 09.06.2020, dna Golban Dorina, titulară a contractului de închiriere pentru locuința situată 

în Deta, str.Mihai Viteazu, nr.74, solicită înscrierea în contract a ginerului său, Iorga Pavel. Anexat cererii există o copie a 

certificatului de căsătorie a fiicei sale şi declaraţie notarială a susnumitei. Pe baza informațiilor solicitate de către membrii 

comisiei cu privire la numărul de camere din locuinţa închiriată şi numărul de persoane înscrise în contract (1 cameră, 1 

bucătărie, 6 persoane), văzând că nu sunt respectate prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996,  membrii comisiei sociale nu 

avizează cererea. Cererea se supune avizării Consiliului local Deta. 

Se supune la vot și se respinge cu 8 voturi împotrivă și 5 abțineri ( Vertopan Mariana, Stroie Constantin, Șămanțu 

Gerhart, Mihart Cătălin, Ioțcov Lucian). 

- Cererea nr.5127 din 23.06.2020, dna Cocota Gabriela solicită aprobarea unui schimb de locuinţă. 
Comisia socială propun să i se răspundă solicitantei că momentan nu dispunem de locuinţe disponibile. Dacă 

solicitanta găseşte o familie care doreşte să facă un astfel de schimb, ambele familii trebuie să depună cereri scrise în acest sens 

la sediul Primăriei Deta. 

- Cererea nr.4458 din 02.06.2020, domnul Gherman Ioan solicită repartizarea locuinţei situate la str.M.Eminescu, 

nr.3, ap.4, deţinută de Iojan Ioan. 

Comisa socială propun să i se răspundă solicitantului că momentan această locuinţă nu este disponibilă pentru 

repartizare. Se fac procedurile legale pentru rezilierea contractului de închiriere, evacuare și recuperarea restanţelor la plata 

chiriei. 

- Cererea nr. 5268 din 29.06.2020, domnul Artucov Milivoi, titular al contractului de închiriere pentru locuinţă 

situată în Deta, str. Mihai Viteazul, nr. 103, ap. 1, solicită înscrierea în contract a fiicei sale, Artucov Milena - Iuliana.  

Pe baza informațiilor solicitate de către membrii comisiei cu privire la numărul de camere din locuinţa închiriată şi 

numărul de persoane înscrise în contract (2 camere, 1 bucătărie, 5 persoane), văzând că nu sunt respectate prevederile Legii 
locuinţei nr. 114/1996,  membrii comisiei sociale nu avizează cererea. Cererea se supune avizării Consiliului local Deta. 

Se supune la vot și se respinge cu 6 voturi împotrivă, 6 abțineri (Mateescu Adina, Vertopan Mariana, Stroie 

Constantin, Mihart Cătălin, Ioțcov Lucian și Stanciu Nicolae) și un vot pentru (Șămanțu Gerhart). 

- Cererea nr. 5272 din 29.06.2020, doamna Mirciov Rozalia, titulară a contractului de închiriere pentru locuinţa 

situată în Deta, str. 1 Mai, nr. 2, solicită înscrierea în contract a nurorii sale, Torok Petruța. Anexat cererii există o copie a 

certificatului de căsătorie a fiului său cu soţia acestuia. 

Pe baza informațiilor solicitate de către membrii comisiei cu privire la numărul de camere din locuinţa închiriată şi 

numărul de persoane înscrise în contract (3 camere, 1 bucătărie, 5 persoane), văzând că spațiul poate fi considerat suficient 

pentru membrii familiei, comisa socială avizează cererea. Cererea se supune avizării Consiliului local Deta. 

Se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru și 3 abțineri (Stroie Constantin, Mihart Cătălin și Ioțcov Lucian). 

- Pentru solicitare de locuinţe privind apartamentele ce se vor construi prin A.N.L., în zona Termal: 
       -Cererea nr.5280 din 29.06.2020, dna IORGA LĂCRĂMIOARA; 

       -Cererea nr. 5227 din 26.06.2020, dl LINGURAR MARIAN – VASILE; 

       -Cererea nr.5215 din 25.06.2020, dnul GEORGESCU RICKARDO-EDWIN; 

       -Cererea nr. 4.811 din 15.06.2020, dnul CIOBOTEA IONUŢ SEBASTIAN; 
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       -Cererea nr. 4.616 din 09.06.200, dnul CARAGEA RADU-GHEORGHE; 

       -Cererea nr.4.554 din 04.06.2020, dnul GOLBAN ANDREI-DECEBAL; 

       -Cererea nr.4.534 din 03.06.2020, dnul BALAZS CASIAN. 

Comisia propune a li se răspunde solicitanţilor că cererile  rămân în evidenţă şi se vor analiza când se va întocmi o  

listă de priorităţi pentru repartizarea acestor locuinţe. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

- Următoarele cereri reprezintă solicitarea unei locuinţe din fondul locativ al oraşului Deta: 

          -Cererea nr. 5225 din 26.06.2020, dna SĂRARIU CORINA; 

          -Cererea nr.4642 din 09.06.2020, d-na CODEANU DIA IONELA; 

          -Cererea nr.4457 din 02.06.2020, d-nul GHERMAN VALENTIN-IOAN; 

          -Cererea nr.4456 din 02.06.2020, d-nul GHERMAN GIANIN-CĂTĂLIN. 
Comisia propune a li se răspunde solicitanţilor că cererile  rămân în evidenţă şi se vor analiza când se va întocmi  

lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor de stat pentru anul 2021. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

Cererea nr.5.305/30.06.2020 Duimovici Marius, solicită aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru 

locuința situată în orașul Deta, Canton Parc. 

Dl Roman Petru – precizează că acolo este locuință de serviciu pe care a primit-o fiind angajat la primărie. În 

prezent el nu mai este angajatul instituției noastre. Refuzând să elibereze locuința de bunăvoie, am intentat proces de reziliere 

contract și evacuare, pe care l-am câștigat. În prezent el nu mai are contract valabil., hotărârea judecătorească fiind definitivă. 

Dl Rotar Radu - își amintește că ultima oară i-am acordat un termen de evacuare.  

Se supune la vot în cadrul Comisiei sociale care nu avizează cererea (un vot împotrivă_Mateescu Adina și ceilalți 

abțineri). Se solicită votul Consiliului local. 

Se supune la vot în plen și se respinge cu 4 voturi împotrivă (Mateescu Adina, Neda Pavel, Vertopan Mariana, 
Rotar Radu), 8 abțineri și un vot pentru (Barbulov Cornelia). 

Dl Rotar Radu - propune să i se răspundă că, în prezent el nu mai deține un titlu valabil pe acel spațiu, deci nu 

avem ce să prelungim. 

Se supune la vot propunerea și se aprobă cu 11 voturi și 2 abțineri (Ioțcov Lucian și Stroie Constantin). 

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 ADINA-MARIA MATEESCU.                                CORALIA SCULEAN.   


