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COPIE

PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare din data de 13.04.2016
Lucrările şedinţei ordinare ale consiliului local au început la orele 8,30.
Sedinta se desfasoara la sala de sedinte a consiliului local la care sunt
prezenti un numar de 10 consilieri, lipsand nemotivat d-ul Ciohodaru Ion.
La sedinta participa de drept primarul si secretarul comunei.
D-na secretar supune spre aprobarea consilierilor procesul verbal al şedinţei
anterioare care a fost studiat de toţi consilierii si nemaifiind obiecţiuni de făcut,
consilierii prezenti aproba procesul verbal al sedintei anterioare in unanimitate
de voturi.
Sedinta Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia Primarului
nr.85/10.03.2016.
D-nul consilier Mihalcea Ioan - presedinte de sedinta - propune
consilierilor urmatorul proiect al ordinei de zi:
1.-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe luna aprilie 2016;
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului local, aprobat prin Hotararea
nr.16/29.08.2012;
3.-Proiect de hotarare privind detalierea obligatiilor si
responsabilitatilor concrete care revin institutiilor publice, agentilor economici
precum si cetatenilor privind gospodarirea localitatilor.
Nu mai sunt alte propuneri privind ordinea de zi, si consilierii o aproba
in unanimitate de voturi.
Se prezinta primul punct al ordinei de zi si se da cuvantul d-nului
presedinte al comisiei pentru a prezenta raportul comisiei de specialitate care
este favorabil iar raportul compartimentului de resort este prezentat de d-na
Hutu Liliana – referent contabil. D-ul Primar prezinta Expunerea de motive la
proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pe luna aprilie;
Dupa prezentarea materialului de la primul punct, consilierii sunt rugati
sa ia cuvantul.
D-ul Primar roaga pe d-na contabila sa vina si cu alte completari daca e
cazul privitor la rectificarea bugetului.
D-na contabila arata ca nu ar avea ce mai adauga la expunere fiindca
sunt doua motive pentru rectificarea bugetului, una se refera la primirea sumei
de 376352 pentru plata situatiei de lucrari la proiectul modcernizare DC 159 …
iar alt motiv ar fi ca este necesar sa luam suma de 755 lei alocata la capitolul
“sustinerea cultelor” si sa o transferam pentru centru cultural unde mai avem de
achitat facturi.

D-ul consilier Coropcianu Vasile in cuvantul sau arata ca este de acord
cu proiectul de hotarare si ca facem la buget precum intr-o gospodarie, luam
banii dintr-un buzunar si-i mutam in altul.
D-ul consilier Leahu Gheorghe intreaba daca mai avem de cheltuit cu
centru cultural. D-ul primar ii raspunde ca ar mai fi cheltuieli legate de mobilier,
insa ne oprim aici, fiindca nu mai avem de unde cheltui.
Nu mai sunt discutii la acest punct si d-ul presedinte de sedinta supune
spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului, care este
aprobat in unanimitate de voturi.
La punctul doi al ordinei de zi se da cuvantul d-nului presedinte al
comisiei pentru a prezenta raportul comisiei de specialitate care este favorabil
iar raportul compartimentului de resort este prezentat de d-na Gheorghita
Aurelia – secretarul comunei. D-ul Primar prezinta Expunerea de motive la
proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului local, aprobat prin Hotararea
nr.16/29.08.2012.
Se da cuvantrul consilierilor.
D-ul consilier Coropcianu Vasile solicita lamuriri in plus fata de
expunerea prezentata. –D-na secretara intervine si arata ca in conformitate cu
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica locala, avema obligatia ca orice act normativ sa urmeze procedura
prevazuta de aceasta lege, in sensul de a publica nota justificativa , expunerea
de motive si alte documente spre luare la cunostinta a publicului interesat cu 30
de zile inainte de sedinta, iar cei care doresc pot face inscrisuri in ceea ce
priveste modificarea actului normativ sau completarea lui, si apoi acest
document trebuie aprobat in consiliul local, pentru a intelege mai bine, d-na
secretar arata ca un exemplu concret ar fi cel in care consiliul local trebuie sa
aprobe bugetul local. In aceste conditii trebuie obligatoriu urmata procedura
Legii 52/2003.
D-ul consilier se declara multumit de raspuns si este de acord cu
proiectul de hotarare.
Ceilalti consilieri nu mai doresc sa ia cuvantul si d-ul presedinte de
sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare, pe care consilierii il aproba
in unanimitate de voturi.
Sedinta continua cu punctul trei al ordinei de zi, se da cuvantul dnului presedinte al comisiei pentru a prezenta raportul comisiei de specialitate
care este favorabil iar raportul compartimentului de resort este prezentat de d-na
Gheorghita Aurelia – secretarul comunei. D-ul Primar prezinta Expunerea de
motive la proiectul de hotarare privind detalierea obligatiilor si
responsabilitatilor concrete care revin institutiilor publice, agentilor economici
precum si cetatenilor privind gospodarirea localitatilor.
Consilierii sunt rugati sa ia cuvantul.
D-ul consilier Coropcianu Vasile arata
ca daca vorbim de
gospodarirea localitatilor lasa peste tot de dorit, fiindca tot ridic eu problema in
fiecare sedinta dar nu se vede nimic, mai recent Bejan fiind pus de la 416 sa dea
foc la gunoaie acolo, era sa ne dea foc la toti de acolo, fiindca s-au aprins
gunoaiele toate si ciocanii aruncati, batea si vantul si pericolul era gata, noi cei
din jos nici nu puteam iesi afara din case din cauza fumului.Trebuie sa puneti

capat odata cu depozitarea gunoaielor acolo, fiindca daca vin cei de la mediu nu
va fi usor..
D-ul primar intervine si arata ca ar fi bine ca si consilierii sa ne
informeze cine depoziteaza gunoaie acolo sau in alta parte, pentru a lua masuri
cu acele persoane.
O alta problema pe care o are de ridicat este ca in fata bisericii este
depozitat un container pentru gunoaie si sta foarte urat, propune sa fie mutat
mai in sus, fiindca e vizibil si acolo si cei interesati pot depozita acolo gunaoiele.
D-ul primar zice ca ar fi bine sa-l golim la cateva zile fiindca asa a
stabilit.
D-ul viceprimar arata ca acolo sta de 4 ani , insa nimeni nu a ridicat
aceasta problema, dar se va rezolva si mutarea acestui container.
D-na consilier Marin Matei Virginia arata ca la drumul spre biserica
s-au furat dalii de pe santuri si vine cu propunerea de a verifica d-ul viceprimar
acest aspect, sa discute cu locatarii din zona , fiindca nu e greu de aflat.
D-ul consilier Grecu Vasile arata ca in principiu este de acord cu
proiectul de hotarare, insa ar fi bine daca s-ar respecta cel putin 30 % din cele
mentionate in hotarare.
D-ul consilier Bunea Ioan arata ca el detine in spatele morii un
teren de la verisorii lui si si-a facut acolo o platforma deoarece acasa e foarte
stramt, spera sa nu aiba probleme.
D-ul viceprimar arata ca va anunta si agentii economici din comuna
despre masurile stabilite in sedinta de astazi pentru a nu avea probleme.
Nu mai sunt discutii la acest punct, d-ul presedinte de sedinta
supune spre aprobare proiectul de hotarare de la punctul trei al ordinei de zi care
este aprobat in unanimitate de voturi.
D-ul consilier Mihalcea Ioan doreste sa ridice unele probleme la
diverse si arata ca prin proiectul Weld Vision s-au dat niste capre la cetatenii din
comuna si ele s-au inmultit iar acum nu mai avem unde le paste, fiindca in
parisca s-a creat o stana si sunt multe si acolo, pentru el nu s-ar pune problema
deoarece le duce la Cozmesti unde lucreaza, insa sunt multi oameni care le pasc
aiurea, fara sa le fie stabilita suprafata de pasunat.
D-ul primar arata ca in parisca e multa pasune si poate sa le duca
acolo, eventual sa mai creeze o stana.
D-ul consilier Leahu Gheorghe ridica problema terenului, deoarece
a luat teren in arenda si nu ies suprafetele.
D-ul consilier Grecu Vasile confirma cele spuse de d-ul Leahu si
arata ca trebuie facut ceva fiindca cu proprietarul faci contract cu terenul care e
in titlu insa daca nu exista in realitate, nu poti sa-i dai produsele.
D-ul primar intervine si arata ca au mai fost ridicate probleme de
genul acesta, care se vor rezolva daca vom reusi sa facem planurile parcelare,
insa mai dureaza fiindca nu avem bani deocamdata.
D-ul consilier Grecu Vasile doreste sa mai ridice o alta problema si
anume spune ca nu intelege sensul asfaltului din cartier, deoarece daca trec dou
masini nu prea au loc, iar cand va fi si polei la iarna treaba se va complica mai
mult.
D-ul primar arata ca pana acum ridica problema ca nu s-a pus o
mana de asflat iar acum este facut si nu e bine , fiindca asa a fost drumul, trebuia

lasat loc si pentru santuri, si vina este si a oamenilor care si-au mutat gardurile
dar si a noastra, respectiv a primarilor, a d-ului Coropcianu Vasile, Grecu
Vasile care au fost primari si le-au permis la oameni sa mute gardurile iar acum
nu mai avem ce le face, cum este cazul lui Popovici Pachita, Dumbrava si multi
altii fiindca stim foarte bine ca unele fantani erau in strada iar acum vin in
curtile oamenilor, insa problema va fi mai mare atunci cand vom realiza
canalizarea sau aductiunea cu gaz, insa vom vedea, speram sa gasim solutii.
D-ul consilier Coropcianu Vasile arata ce nu e drept sa ridicam astfel de
probleme, fiindca chiar s-a facut si drumuri asfaltate, si centru cultural, s-a
asfaltat si drumul comunal si poate o sa se mai faca, insa mereu sunteti
nemultumiti si nu e bine, afirma d-ul consilier Coropcianu Vasile
Deoarece discutiile s-au epuizat, d-ul presedinte de sedinta multumeste
consilierilor si invitatilor pentru prezenta si declara lucrarile sedintei inchise.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHALCEA IOAN
SECRETAR,
GHORGHITA AURELIA

