R O M Â N I A
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BILED____
Judetul Timis , 307060, Biled , Str. Principala , nr. 359
Telefon : 0256 / 377001; 377043 – Telefax : 0256 / 377300
PROCES VERBAL
Incheiat azi 24.06.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Biled .
ORDINEA DE ZI, locul şi ora au fost stabilite prin dispozitia primarului nr. 54 din 08.05.2015
şi comunicate prin convocator, luat la cunoştiinţă prin semnătură de consilieri şi respectiv telefonic.
Ordinea de zi a sedintei ordinare este: dispozitia primarului nr.35 din 26.03.2015
1. Ph privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Biled pe anul 2015
2.. Ph Privind aprobarea introducerii activității de transport în regim de funcționare în cadrul
Serviciului de transport public local de persoane şi de mărfuri în unitatea administrative teritorială a
comunei Biled, județ Timiș
3.Ph Privind numirea administratorului SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BILED SRL
4.Ph Privind aprobarea contractului de asociere cu Clubul Sportiv “VOINȚA” Biled
5. Ph Privind aprobarea documentației preliminare și insușirea propunerilor de actualizare Plan
Urbanistic General al comunei Biled, județ Timiș
6. Ph privind aprobarea întocmirii documentaţiei necesare accesării de fonduri pentru infiintare,
extindere si modernizare a infrastructurii agricole de acces -drumuri de exploatare agricolă în comuna
Biled şi implementarea proiectului
7.PH Privind aprobarea vanzarii suprafeţei de 651 mp, teren intravilan, proprietate privată a
comunei Biled, înscris în CF 400990, nr. Top 532/b Biled nr. 226, jud. Timis proprietarului
construcţiiei edificate în baza legii 15/2003 domnul Acatrinei Ovidiu Constantin Lucian.
8. Ph Privind aprobarea vânzării locuinței cu număr de casă 212 apartament 1, proprietatea
privată a Comunei Biled doamnei Gavra Domnica-Carolina, titulara contractului de închiriere a
locuinţei
9.PH Privind organizarea şi desfăşurarea “Sărbătorii comunei Biled” 2015
10. Aprobarea procesului verbal al sedintelor din ianuarie , februarie , martie, mai 2015.
11. DIVERSE
Presedinte sedinta este ales Dl consilier Glodeanu Constantin.
In sala de sedinta sunt prezenti cetățeni ai comunei Biled.
Se face prezenţa.
CONSILIERI ABSENTI : Nu sunt
Sedinta este statutara cu 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri in functie .
Domnul Dan Daniel Maximilian depune jurământul în fața consiliului local.
Domnul presedinte dă citire ordinii de zi. Intreabă dacă sunt completări sau modificări.
Dl primar: propune introducerea unui PH privind delagarea reprezentant special in ADI Apa
Canal si propunerea de acordare a unor titluri de cetațean de onoare ai comunei Biled.
Se aprobă ordinea de zi cu unanimitate cu completările aduse.
Dl secretar propune discutarea punctului 5- PUG deoarece sunt in sala reprezentantii ProCad srl.
Se aproba.
Se da citire punctului nr. 5. Ph Privind aprobarea documentației preliminare și insușirea
propunerilor de actualizare Plan Urbanistic General al comunei Biled, județ Timiș.
Se fac propuneri de includere a trenului de la intrare –calvare pana la intravilan in intravilan.
Dl Marius Juvan arhitect al proiectului ia cuvantul si informează cu privire la procedura.Mai sunt
propuneri de includre. Dl arhitect ia nota.
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Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 3- favorabil, Comisia
2- favorabil.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aprobă cu unanimitate 10 voturi pentru , 3
abtineri din 13 prezenti
Se da citire punctul nr. 1. Ph privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Biled pe anul 2015
Dl consilier Braica: daca exista un deviz. Dl primar: exista la dl Neu pe baza lui s-a facut
estimarea.
Dl consilier Silaghi Daniel : sa punem o suma de bani si pentru ajutoare de acest caz cume al
dnei Mihali. Se aproba cu unanimitate propunerea.
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil. Comisia
3- favorabil.
Se supune la vot si se voteaza cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti .
Se da citire 2. Ph Privind numirea administratorului SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BILED
SRL
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil. Comisia
3- favorabil.
Se supune la vot si se voteaza cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti , cu propunerea de
incepere a activitatii de la 01.08.2015.
Dl presedinte : pana la sedinta viitoare sa vina cu propuenere de orgnigrama, nr. personal, tarife
activitati, transfer bunuri, buget pt societate. Etc. ce are nevoie pentru buna functionare.
Se da citire 3. Ph Privind aprobarea contractului de asociere cu Clubul Sportiv “VOINȚA” Biled
Dl primar: asocierea este in conditiile legii. Acum am intrat in legaliatte cu aceasta procedura.
Dl secretar: modelul a fost luat de la Becicherecul mic, dupa masurile Curtii de conturi si
vericate au fost constatate legale.
Dl consilier Braica:suma este de 12.000 lei.
Dl presedinte propune ca observator din partea consiliului local pe dl. Faur. Dl Faur refuza.
Dl primar il propune pe dl Iezan.Dl iezan accepta daca nu sunt incompatibilitati si pe dna Sicoe
Rodica. Se aproba propunerile.
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 3- favorabil, Comisia
2- favorabil.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aprobă cu 8 voturi pentru , 5 abtineri
(Stanca, Silaghi, Braica, Baba, Dan) din 13 prezenti
Se da citire 4. Ph privind aprobarea întocmirii documentaţiei necesare accesării de fonduri
pentru infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii agricole de acces -drumuri de exploatare
agricolă în comuna Biled şi implementarea proiectului.
Dl primar informează cu privire la posibilitatile de finantare si oportunitati.
Dl consilier Silaghi: drumul propus nu este drum judetean? Dl secretar informează ca a fost
promovata o hatarare de consiliu in acest sens, inaintata cjt dar nu s-a aprobat, deoarece drumul BiledIecea Mare nu indeplineste conditiile de drum judetean.
Dl consilier Braica : propune sa fie clasificat de catre Iecea ca drum comunal si facut impreuna
deoarece se pot obtine focnduri pe drumuri comunale.
Dl primar: este acum oportun, propune declasificarea. Si aprobarea variantei propuse.
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 3- favorabil, Comisia
2- favorabil.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aprobă cu unanimitate 13 voturi pentru din
13 prezenti si declasificarea drumului Biled Iecea Mare in drum de exploatare agricola.
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Se da citire punctul nr. 5. PH Privind aprobarea vanzarii suprafeţei de 651 mp, teren intravilan,
proprietate privată a comunei Biled, înscris în CF 400990, nr. Top 532/b Biled nr. 226, jud. Timis
proprietarului construcţiiei edificate în baza legii 15/2003 domnul Acatrinei Ovidiu Constantin Lucian.
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 3- favorabil, Comisia
2- favorabil. Cu completarea suma sa fie rotunjita la 100 euro.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 prezenti
cu completarea adusa.
Se da citire punctului nr. 6. Ph Privind aprobarea vânzării locuinței cu număr de casă 212
apartament 1, proprietatea privată a Comunei Biled doamnei Gavra Domnica-Carolina, titulara
contractului de închiriere a locuinţei .
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 3- favorabil, Comisia
2- favorabil.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aprobă cu unanimitate 13 voturi pentru din
13 prezenti
Se da citire punctului nr. 7. Ph Privind aprobarea introducerii activității de transport în regim
de funcționare în cadrul Serviciului de transport public local de persoane şi de mărfuri în unitatea
administrative teritorială a comunei Biled, județ Timiș.
Dl primar: informează cu privire la necesitate si oportunitate, serviciul a fost infiintat dar nu a
functionat, acum cu primirea microbusului scolar este necesar precum si pt achizitia prin fondurile
europene a utilajelor si microbusului, alinierea la legislatie si obtinerea licentelor.
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 3- favorabil, Comisia
2- favorabil.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 prezenti
.
Se da citire punctului nr. 8. PH Privind organizarea şi desfăşurarea “Sărbătorii comunei Biled”
2015 .
Dl presedinte : suma alocata este de 50.000 lei.
Dl primar : prezinta programul. Acesta va suferii modificari pe parcurs , dar in mare va fi
respectat.Sunt 2 sponzori : Supuran si Csonti. Participa cca 100 straini, incepe de Vineri.
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil, Comisia
3- favorabil.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aprobă cu unanimitate 13 voturi pentru din
13 prezenti .
Se da citire punctului nr. 9. Aprobarea proceselor verbale din sedintele anterioare.
Dl Baba solicita modificarea in sedinta din mai , la final “dl baba si dl Zainea parasesc sala de
sedinta”- anu au parasit-o a u fost prezenti, au parasit sala dupa inchiderea sedintei.
Se va opera modificarea de catre dl secretar- se aproba cu 12 pt 1 abtinere (Faur) .
Se da citire punctului nr. 10. Ph Mandat specal in ADI Apa Canal. Se mandateaza dl primar
david Cristian.
Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 3- favorabil, Comisia
2- favorabil.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aprobă cu unanimitate 13 voturi pentru din
13 prezenti
Se da citire punctului nr. 11. Cetateni de onoare:
Dl primar: propune acordarea titlului de cetateni de onoare urmatoarelor persoane: Dl sebastian
Cian si dl Ruscu Marius pentru implicarea in ridicarea Bisericii ortodoxe.
Dl Csonti propune acordarea presedinteluim si vicepresedintelui asociatiei bilezenilor din
Germania pentru promovarea imaginii si contributiile pentru comuna, pe dl Werner Gilde si Josef
Herbst.
3

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate ambele propuneri.
Diverse .
Cererea 3125/25.05.2015 David Gabriel – Troiță. Se supune la vot si se aprobă cu unanimitate.
Cererea 3648/20.06.2015 Trifa Floare- Inchiriere consructie Hidrofor dezafectat pe drum Iecea
Mica. Se supune la vot si se aprobă cu unanimitate.
Cererea 3241/02.06.2015 Mihaila – solicita casa lui Turcinschi. Se da citire refertului comp
specialitate. Se propune sa ramana casa mostenitorului (fiului acestuia) Turcinschi, conform legii. Se
aproba cu unanimitate propunerea. Se respinge cererea dnei Mihaila.
Cererea 3245/02.06.2015 Kirali Stefan – solicita contract de locuinta pe imobilul nr. 97.
Secretarul propune incetarea contractului si actionarea in instanta pentru evacuare –motiv
parasirea locuintei si repartizarea ulterior conform listei de prioritati.
Dl primar : sa solicitam titularului de contract renuntarea si trecerea la dispozitia consiliului local
pentru a evita tergiversarea prin instanta, sau se prelungeste contractul pe numele titularului Sabo
Rozalia.
Dl presedinte propune Notificare pentru clarificarea situației locative de catre titularul
contractului.
Se aproba cu unanimitate.
Dl consilier Silaghi: Dl Chelu sa dea nota explicativa cum s-a ajuns pana la aceste situatii ( de ce
nu le urmareste si sa informeze periodic consiliul local) si sa prezinte o situatie cu stadiul fiecarei
locuinte de stat in chirie si cu cele vandute ( rate incasate, restante etc,)
Se aproba cu unanimitate.
Cerere 4671/06.10.2015 Popov :locuinta.Nu sunt spatii locative disponibile. Se propune ca dl
Neu Tiberiu sa verifice acel spatiu daca poate fi extins.
Promovarea proiectului pentru locuinte sociale.
Se aprobă cu 12 pentru, 1 abtinere ( Iezan)
Cererea 3184/27.05.2015 Vartolomei- sesiseaza ca nu s-au calculat bine taxele si impozitele
locale.
Dl primar: sa se prezinte la primarie, compartiment impozite si taxe cu toate chitantele platite
siimpreuna cu dna Carmen-inspector impozite si taxe sa verifice inregistrarile pentru rezolvarea
problemei.
Se aproba cu unanimiatte.
Cererea 3431/08.06.2015 Bud Maria, actual Rudi Maria- solicita ca banii platiti pentru
contractul de vanzare cumparare a casei sa fie scazuti din taxe. Avand in vedere referatul
compartimentului impozite si taxe si cel al responsabilului de patrimoniu, nu s-a gasit o cale legala
pentru realizarea acestui lucru. Consiliul local nu are o cale legala de rezolvare a cererii, ca urmare
cererea nu se aproba.
Dl consilier Silaghi solicita din nou ca dl Chelu-adminsitartrul sa prezinte situatia caselor
vandute , incasarea ratelor, etc.
Cererea 3915/16.06.2015 Anghel Elena- solicita locuinta. Nu sunt locuinte disponibile. Ramane
in evidentele primariei si va fi inclusa pe lista de prioritati. Se aproba cu unanimitate.
Cererea 3592/10.06.2015 Mihali Maria - sprijin pentru copil pt tratament.
Dl primar:Nu sunt sume prevazute cu aceasta destinatie, vor fi prevazute la urmatoarea
rectificare.
Se aproba cu unanimitate .
Referat secretar cu privire la Cererea dlui Costar de cumparare a terenului. Dl primar: propune 1
euro pe mp. Dl consilier Silaghi: pretul cat e in grila notarilor. Dl primar: comisie de nefociere numita
prin dispozitia primarului si va przenta solutia consiliului local.Se aproba cu 8pt si 5 abtineri ultima
propunere a dlui primar.
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Adresa prefecturii cu nr. 3232/29.05.2015- HCL nr. 6/28.01.2015.- consiliul local mentine
hotararea. Secretarul va raspunde si va explica perioada in care nu s-a incheiat ctr. Fiind actiune pe rolul
instantei. Se aprobă cu 9 pentru si 4 abtineri.
Sentinta din dosarul 747/2015 pentru suspendarea actelor administrative – HCL.
Consilierii implicati parasesc sala de sdinta. Raman prezenti 9 consilieri
1.Dl consilier Silaghi: propune sa se depuna recurs.
2.Dl consilier Iezan : sa nu se mai depuna recurs.
Se supun la vot cele doua propuneri: propuenerea nr. 1- pentru 1 vot, abtineri 3voturi, impotriva
5 voturi.
Nu se mai depune recurs cu votul majoritatii celor prezenti.
Demisia dlui Braica din functia de secretar al comisiei mjuridice.
Se iau in discutie propunerile de modificare a Comisiilor de specialitate astfel,ca urmare a
ultimelor modificari si se va emite hotarare de modificare a HCL initiale si actualizare astfel:
Comisia nr. 1- economică- presedinte – iezan Viorel, secretar Iuga Marius restul membri in
comisia celor pe care iau schimbat Propunere aprobata in sedinta comisiei speciale.
Comisia nr. 2-juridica – presedinte glodeanu Constantin, secretar Indrei Marin ( propunere
aprobata cu 12 pentru, 1 abtinere-Indrei)
Dl preot catolic Bonaventura- trebuie vopsit turnul bisericii. Dl primar propune ca la rectificare
sa fie prinsa suma necesara. Referitor la terenul pe acre se afla in prezent scoala si terenul de handbal.
Dl consilier Faur :sa se ocupe dl Indrei personal si să prezinte consiliului local situatia.
Dl Iezan: referitor la sarbatoarea comunei – placile de la gardul Caminului Cultural sa fie
intoarse.
Dl consilier Flavius . sa se ocupe dl viceprimar Indrei.
Dl Iezan : referitor la situatia casa de langa scoala care este parasita si arata deplorabil.
Dl primar: este proprietate pesonala a unei persoane din Timisoara. Va cauta adresa sii va trimite
o notificare.
Materialul se termina.
Sedinta se declara inchisa.
SECRETAR COMUNA
DRAGAN DAN

PRESEDINTE SEDINTA
GLODEANU CONSTANTIN
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