CONSILIUL LOCAL RACOVA
PROCES VERBAL

incheiat in gedinla ordinari

a

Consiliului Local

din data de 24.10.2018

in conformitate cu dispoziliile din Legea nr.2l5l20Ol, modificat[ qi completatd prin Legea
nt.28612006, republicatd,in 2007, privind Administralia Publicd Locald, a{i fost invitali astdzi
.prin Dispozi[ia nr 3471 17 .1 0.201 8 a primarului comunei Racovajude{ul Bacdu, pentru a
participa la lucr[rile qedintei ordinare.

Avdnd in vedere cd dintr-un numir de l3 consilieri sunt prezenli l2 qedinla este legal
constituitA qi iqi poate incepe lucrdrile.Lipseste motivat domnul consilier Arseni Constantingrupul politic PNL-PRM.
Lipseste ,de asemenea,dl.secretar interimar Popa Apreutesei Adrian fiind in concediu de
odihna.
Deoarece dl.consilier Arseni Constantin ar

fi trebuit sa fie presedinte de sedinta, dl.consilier
Nechifor Grigoraq Mihail propune alegerea unui presedinte de sedinta interimar.
Dl.consiler Mihaila vasile propune pe dl.consilier Tuca Radu Gheorghe.
Propunerea este votat in unanimitate cu

1l voturi

pentru.

Dl'presedinte Tuca Radu Gheorghe deschide gedinla precizeazaca la sedinta participa din
ADIS domnul director executiv Bogdan Seto si dl.director adjunct Fechet Mircea,apoi da
citire programului de qedinfd invitflndu-l pe dl. primar sd dea citire ordinii de zi.
partea

Dlprimar Vlad Toader da citire ordinii de zi gi anume:
l.PROIECT DE HOTANANS PRIVIND APROBAREA DoCUMENTELoR NECESARE
DEMARARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA ORGANIZATA IN VEDEREA
ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE TN MUNICIPIUL BACAU SI22
DE COMUNE LIMITROFE
2.PROIECT DE HOTANANP PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI
LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018

3.PROIECT DE HoTAnAne PRIVIND DESEMNAREA MEMEBRILoR IN
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ION BORCEA" COMUNA
RACOVA
4.PROIECT DE HOTARARE PRIVTND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN
DOMENIUL PRIVAT AL BUNULUI DE INVENTAR "CAMIN CULTURAL SAT GURA
VAII"TN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII ACESTUIA
5.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE
ELIBERARE A ACORDULUI SI AVIZULUI DE EXECUTIE A LUCRARILOR AFERENTE
RETELELOR TEHNICO EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI
RACOVA,JUDETUL BACAU
6.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVTND
REGIMUL FINANTARILOR NEREMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL
PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL
T.DIVERSE

Dl

.pregedinte Tuca Radu Gheorghe supune la vot ordinea de zi care este votat in unanimitate
cu 12 voturi pentru. Se trece la primul punct pe ordinea de zi, PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE DEMARARII PROCEDURII DE
LICITATIE PUBLICA ORGANIZATA IN VEDEREA ATRIT]UIRII CONTRACTULUI DE
DELEGARE A GESTIUNII SERVICruLUI DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI
MLINICIPALE IN MUNICIPIUL BACAU SI22 DE COMUNE

Dl.primar Vlad Toader da citire expunerii de motive
Dl.presedinte Tuca Radu Gheorghe

-

inscrieri la cuvant?

Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail - incep cu o observatie privind raportul intocmit de
catre consilierul personal al primarului-functie care nu exista in organigrama si pe care noi nu o
recunoastem. Conditionam dezbaterea pe marginea acestui proiect de retragerea acestui raport si
pre<;izam ca vom parasi sedinta in cazul in care va veti mai prezenta cu acte astfel intocmite.Nu
luam in consideratie acest text in care sunt mentionate multe acte pe care noi nu le-am gasit si
nLl avefil nici un fel de informatii.Primarul nu a tinut cont de adresele anterioale venite din parte
ADIS,nu a informat nici populatia asupra importantei implernentarii acestui proiect dar nu ne-a
informat nici pe noi consilierii,nu ne-a pus la dispozitie nici un fel de act explicativ.
Eu ,ca si cetatean al acestei comune ,refuz sa plirtesc acesl serviciu si pentru altii.

-

Dl.consiler Mihaila Vasile
aceleasi observatii privind intocmirea acelui raport de catre o
persoana neautorizata.Rog acum sa fie inlaturat acel raport si sa se consemneze in procesul
verbal retragerea lui. De asemenea trebuia inaintata adresa de rechemare din concediul de
odihna a secretarului interimar.

Dl.primar Vlad Toader - are adresa de rechemare,a spus ca pleaca in Anglia iar azidimineata
cand am sunat a spus ca este in Maramures.Toate actele au fost la mapa .
Dl.consilier Mihaila Vasile - aceasta sedinta nu este legal constituita.Convocati consilierii
luni .Il rog ,in mod oficial ,pe dl.director Seto sa il inform eze pedl.Brasoveanu Sorin
ce ii face subordonatul in teritoriu pe linie politica.Aceasta sedinta este total neorganizata,ni
se
pun in fata niste documente pe care trebuie sa ni le explice dl.director Seto.
dupa patru

Dl.presedinte Tuca Radu Gheorghe - dl.primar nici nu poate sa va explice toate aceste
documente.De aceea au fost invitati domnii de la ADIS sa ne prezinte pe larg toata problema

-

Dl.consilier Mihaila Vasile

va rog sa ne spuneti domnilor cine v-a invitat la aceastra

sedinta?

Dl.director Seto Bogdan

-

am solicitat sa fim prezenti la acesta sedinta

Dl. Consilier Mihaila Vasile

-

revin cu rugamintea de a-l informa pe dl.Brasoveanu asupra
tuturor acestor probleme,Va rog sa-l informati ca inventarierea persoanelor care beneficiaza de
serviciile de salubritate este zero.Ni se baga niste hartii sub nas si ni se cere sa le votam.Cum sa
le votam daca dl.primar nu ne-a informat niciodata ce s-a discutat la sedintele de la ADIS?

Dl.primar Vlad Toader -ati fost informati.Noi ,ca institutie ,ne-am facut treaba.Acum mingea

se afla in terenul dumneavoastra.

-

Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail
ii rugam pe domnii de la ADIS sa ne explice pe
larg ce contin actele mentionate in expunerea de motive:anexal,anexa 2 ...si restul
Dl.director Seto Bogdan

-

sunt de acord cu remarcile dumneavoastra.

Raportul ar fi trebuit sa fie intocmit de catre responsabilul de mediu
,iar in cazul in care acesta nu
exista,de catre un reprezentant al compartimentului urbanism.Documentatia
,desi foarte
stufoasa,ar fi trebuit sa fie macar intr-un singur exemplar,pe masa comisiilor si pe masa
acestei
sedinte spre analiza si studiu.
De asemenea as dori sa stiu daca in intervalul aprilie 2018-prezent a fost supus aprobarii

Consiliului local ,,Regulamentul privind stabilirea numarului de utilizatori a serviciilor de
salubrizare".Daca nu a fost supus,cu siguranta exista la nivelul UAT Racova o adresa prin
care
se solicita ,din nou, aprobarea acestui regulament .La ora actuala din cei 93
de membri ai
ADIS,42 au aprobat prin HCL acest regulament.As fi dorit sa il aveti si dumneavoastra studiat
si
aprobat.Dar ,toate aceste lucruri se pot repara.Cat timp ar fi necesar pentru inventarierea
imobilelor ? Circa o luna de zile. S-a demarat actiunea de identificare a numarului de persoane
care beneficiaza de serviciile de salubritate ?Pentru ca
,in caz contrar, primaria va fi nevoita sa
suporte diferenta de bani din bugetul propriu si astfel va intra in colaps.
In continuare domnul director Seto Bogdan ofera detalii tehnice din docume ntatia intocmita
de
catre ADIS,punand accent pe mai sus mentionatul Regulament,pe taxe,evidenta
,pret,venituri, pe
necesitatea achizitionarii de utilaje noi.

Dl.consilier Mihaila Vasile

-

de la primarie trebuie sa plece documente catre

operatorii econimici si populatie.La noi, Avicola ,care are sase ferme plateste 600 de lei taxa.Un
colos! Stiti ca noi avem groapa de gunoi la Racova?Si nu m-am referit ca ar fi o groapa de gunoi
legala.Am fost amendati pentru asta si suma i-a fost imputata viceluiprimar.

Dl.director Seto Bogdan- si pe mine ma intereseaza acest subiect din punct de vedere tehnic si
operational.Racova are un operator de la Buhusi care actioneazape raza comunei in baza unui
contract care trebuie adus la zi din punct de vedere al legislatiei.Si aici puteti beneficia de
sprijinul nostru.
Existenta unei gropi de gunoi pe raza comunei este aberanta.Legea este foarte dura cu UATurile.Dar de ce sa platim inutil? Si atunci trebuie cautat ,identificat si amendat faptuitorul.Iar asta
este responsabilitatea UAT.

La nivel international Romania este luata in vizor si vin sanctiuni ; atunci si noi vom lua
masuri.
Yizualizez locatia gropii despre care vorbiti.

Dl.consilier Chiruta Mircea Valentin
inchiderea gropii.

-

In anul 2009 primaria a cheltuit bani pentru

Dl.primar Vlad Toader -acolo au fost vreo 6 gropi de gunoi.S-au restrans dar din pacate
cineva iar s-a apucat de depozitat gunoi.Vom lua masuri .
Dl.director Seto Bogdan

-

avand in vederea faptul ca respectiva groapa se afla la o distanta
destul de mare fata de case singura solutie este amplasareala fata locului de camere sub rezerva
ca aceste camere pot fi distruse.Din cate stiu nu exista politie locala, nu aveti paza. Eu personal
am rezerve cu cei de la 4l6.Doar o persoana care un contract de munca va fi responsabila.In
orice caz mai responsabila decat cei de la 416.
E drept ca la lasarea intunericului se depoziteaza gunoiul.La locul despre care vorbim stiu ca
exista un mixt de deseuri,nu doar din demolari.Sper sa nu existe totusi dejectii animale si cred ca
ati inteles la ce ma refer.

Dl.director adjunct Fechet Mircea -faptul ca exista depozit necontrolat in afara comunei
spune multe despre actualul serviciu de colectare a deseurilor. De asta vrem sa intervenim noi cu
metode moderne de strangere a deseurilor iar operatorii trebuie sa vina cu servicii de
calitate.Fiecare gospodarie trebuie sa fie dotata cu cate doua pubele,una pentru gunoi
menajer,alta pentru reciclabil,trebuie sa existe un grafic strict dupa care se ridica aceste
deseuri,Altfel nu vom reusi sa evoluam.
Dl.consilier Mihaila Vasile - datoria mea de consilier este sa sesizez ce se intamplainraza
mea de actiune.Dar daca noi nu suntem convocati cate patru luni de zile ,cui sa sesizam?
Dl.director Seto Bogdan -Regulamentul serviciului de salubritate este anexa la contractul cu
ECO SUD .Eu as merge pe: informare,constientizare si amendare.Si in ambele sensuri.Si catre
populatie dar si catre operator.
Ce solutii aveti privind depozitul necontrolat?

Dl .consilier Nechifor Grigoras Mihail -ar fi solutia propusa

de catre
dl.viceprimar,ingradirea spatiului respectiv cu amplasarea unei porti de acces,cu program de
depozitare a deseurilor provenite din demolari pentru umplerea gropii create
,dar sub stricta
supraveghere.

Dl.director Seto Bogdan -alte zone sensibile mai aveti?
Dl'consilier Mihaila Vasile
depozitat in continuare deseuri.

-

exista zona de la han unde s-au amplasat bariere dar s-au

Dl.director Seto Bogdan - aici vorbim de o problema de civilizatie si una de economie.Daca
ii pun la dispozitie omului tot ce ii trebuie atunci pot sa ii cer.Daca isi darama casa
,atunci trebuie
sa existe si o hartie prin care ii dau voie sa faca asta.
Cand se elibereaza autorizatia de constructie dupa demolare trebuiesc cerute si bonurile de cantar
de depunere a deseurilor mari la celula 2 pe langa contractul pe care il ai cu operatorul.Obiectele
voluminoase(dulap,pat,saltea,etc)se ridica in mod organizatprintr-o campanie initiata de catre
operator in acord cu primaria.

In concluzie,infomati populatia si operatorii econimici ca au obligatia de a depune declaratia
:utif izatori persoane fizice,utilizatoripersoane juridice.Daca nu au depus-o,atunci se emite
decizia de impunere pentru cei care apar prezenti,cu domiciliul acolo.Stiu ca subiectul colectare
taxe este un subiect foarte sensibil
Dl.consilier Mihaila Vasile - noi suntem pusi sa facem treaba de la coada la cap.In loc sa
incepem cu aprobarea tuturor documentelor care sa duca la demararea licitatiei
,azi noiavem pe
ordinea de zi tocmai aprobarea licitatiei

-

Dl'primar Vlad Toader la nivel de primarie este o comisie care lucreaza la nomenclatorul
stradal,la stabilirea masei impozabile.
Dl.director Seto Bogdan - noi am gandit modelul de regulament pentru toate UAT-urile. Nu
avem pretentia ca este perfect dar credem ca am inclus toate aspectele si ca ar mai fi nevoie de
HCL pentru punerea lui in aplicare.Eu va pot spune ca pana la aprobarea procedurii de licitatie
este nevoie de timp si de aprobarea Regulamentului de stabilire a numarului de utilizatori si de
facut acest inventar.
Estimarea mea este ca acest regulament va putea

viitor.

fi pus in aplicare undeva la mijlocul anului

Eu va pot trimite inca o data acest regulament ca sa

il puteti analiza.

Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail -degeaba primeste dl.primar acest regulament daca
zile inainte.Noi trebuie sa il analizam in comisii.

este adus la cunostinta noastra cu doar 5

Dl.director Seto Bogdan --noi am trimis la toate primariile membre acest regulament tocmai
pentru a primi si alte puncte de vedere.

Revin asupra problemei de inceput,acel raport care trebuie intocmit de responsabilul de
mediu,daca exista sau de catre cineva de la compartimentul urbanism

Dl.consilier Mihaila Vasile

-

compartiment urbanism avem

Dl.primar Vlad Toader -avem dar nu isi face treaba.
Dl.presedinte Tuca Radu Gheorghe - mai aveti si alte intrebari?

Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail

-

noi propunem o pauza de 5 minute.

Grupul politic PNL-PRM paraseste sala,grupul, politic PSD-ALDE ramane in sala de sedinta.
La revenirea in sala se supune la vot primul punct de pe ordinea de zi.Acesta este votat in
unanimitate cu l2 voturi pentru.

Domnii directori de la ADIS parasesc sedinta cu multumiri pentru timpul acordat, indemnul ca
primaria sa ceara ce cere si legea si isi exprima disponibilitatea de a sprijini actiunile primariei in
ceea ce priveste tema dezbatuta.
Dl.consilier Mihaila Vasile ii reaminteste rugamintea adresata anterior privind raportarea catre
dl.Brasoveanu

Dl.presedinte Tuca Radu Gheorghe - invit pe dl.primar sa dea citire punctului 2 de pe
ordinea de zi.

Dl.primar da citire punctului 2 depe ordinea de zi ,PROIECT DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2OI8
Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail -domnule primar,nu mai cititi expunerea de motive la
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetara deoarece nu aveti aveti aviz favorabil din
partea comisiei economice.Lipsa avizului se datoreaza -lipsei raportului compartimentului dec
specialitate
-raportul secretarului interimar care nu acorda aviz de legalitate
-toate conturile sunt gresit trecute

Dl.primar Vlad Toader - ce este nelegal in aprobarea transportului elevilor si a cadrelor
didactice si in aprobarea salariilor asistentilor personali a persoanelor cu handicap.Aparatul de
specialitate al primarului si-a facut treaba.Dl.secretar interimar a fost fortat sa dea aviz negativ
acestui proiect.
Acum este datoria Consiliului local sa asigure transportul elevilor si al cadrelor didactice
Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail - domnul primar are doar studii medii dar nu de
specialitate.Nu este ilegal sa asiguram transportul elevilor si a cadrelor didactice.Stiati foarte
bine ,dupa sedinta din iulie,ca d-na contabil va pleca,pentru ca v-a informat asupra acestui
lucru.Trebuia atunci sa fi pregatit o rectificare bugetara ,stiind foarte bine ca la I septembrie

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRECEREA
DIN
DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL BI.INULUI DE INVENTAR "CAMIN
CULTURAL SAT GURA VAII"IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII ACESTUIA

Dl.presedinte invita la discutii.
Dl.consiler Nechifor Grigoras Mihail - desi a primit ,in comisia econimic4aviz favorabil pentru
dezbatere si analiza,eu,ca locuitor al acestei comune ,nu sunt de acord cu demolarea acestui
camin.Trebuia facuta,la nivel local,o consulatare privind demolarea,avand in vedere ca nu primaria a
construit acel edificiu.Se invoca valorificarea .Cine valorifica si ce? De asemenea
sa se incerce

,trebuia
reabilitarea caminului prin accesare de fonduri.Eu propun reanalizareaproiectului actual,intocmirea unui
alt proiect care sa fiebazatpe accesare de programe guvemamentale sau fonduri europene.

-

Dl.consilier Mihaila Vasile propun amanarea acestui proiect pentru analizasi studiu
,pentru
obtinerea de avize de la Ministerul culturii,de la Ministerul Invatamantului

-

Dl.viceprimar Apetrei Catalin Ionel
din discutiile cu proiectantii am inteles ca pe razacomunei se
pot accesa fonduri europene prin care se poate reabilita cladirea care sa fie conform Regulamentului ISU
.Sunt comune care au accesat fonduri europene care au reabilitat camine culturale
Dl.presedinte Tuca Radu Gheorghe - cine este pentru proiectul initial?

Dl.consilier Mihaila Vasile - trebuia sa fie un singur proiect trecerea din domeniul public in cel
privat.Abia apoi ar fi trebuit sa fie intocmit un proiect pentru reabilitare.
Proiectul

initial

este votat cu 6 abtineri si 6 voturi impotriva.

Dl.primar da citire punctului 5 de pe ordinea de zi, PROIECT DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA REGULAMENTULUI DE incepe scoala.Acum ne acuzati pe noi ca nu vrem sa o
aprobam dar rectificarea nu este corecta din punct de vedere contabil.Secretarul interimar nu a
semnat-o pentru legalitate pentru ca nu indeplineste conditiile pentru aprobare.

Dl.primar Vlad Toader - sunteti presedintele comisiei economice si trebuie sa stiti ca nu e
doar datoria primarului.Cum ati prins in buget lmiliard 3sute de milioane pentru cladirea de
alaturi sa o cumparati ,fara avize,acum pentru transportul elevilor nu puteti...
Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail - eu nu vreau sa cumpar nici o cladire pentru mine
consiliul local.Era tot pentru angajatii primariei.La negocierea cumpararii va duceati
tot dumneavoastra,domnule primar.
sau pentru

Dl.consilier Mihaila Vasile - exista multe nereguli.Rectificarea nu este intocmita de
compartimebtul de specialitate;noi am aprobat transportul elevilor,in buget,pentru tot anul.De ce
nu mai sunt bani?Secretarul interimar nu da avizul de legalitate;documentul este copiat din
calculator'Noi am cerut doar inceputul actului pentru economie de hartie;se da iar vina pe
consilieri si pe viceprimar;ati mers prin sat pentru multumiri dupa ce transportul elevilor s-a
reluat.

Dl.primar Vlad Toader
prin sat dupa multumiri

-

transportul elevilor s-a reluat prin dispozitia mea.Eu nu am mers

Dl.presedinte Tuca Radu Gheorghe - daca nu mai sunt discutii ,propun sa trecem la vot.
Cine este pentru?
Punctul doi al ordinii de zi este votat cu 6 voturi pentru si 6 voturi impotriva.
punctul 3 de pe ordinea de zi, PROIECT DE HOTARARE PRIVIND
DESEMNAREA MEMEBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII
GIMNAZIALE "ION BORCEA" COMLTNA RACOVA
Se trece la

Dl.presedinte Tuca Radu Gheorghe -dau cuvantul presedintelui comisiei economice.

Dl.consilier Bostan Valerian - comisia de invatamant este de acord cu proiectul prezentat si a
dat aviz pozitiv
Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail

-

din nou mergem din ilegalitate in ilegalitate.Adresa

este intocmita de catre directorul scolii catre Consiliul local,nu catre primar.Proiectul trebuia
inceput cu propuneri din partea Consiliului local.Nu s-a respectat procedura legala.Daca vreti ca

totul sa fie legal,eu propun ca,noi,consiliul local sa facem propuneri pentru consiliul de
administratie al scolii.
Dl.presedinte Tuca Radu Gheorghe

-

supun la vot propunerea domnului consilier .Cine

este pentru?

Propunerea d-lui consilier Nechifor este votata in unanimitate ,cu 12 voturi pentru.

Dl.consilier Mihaila Vasile propune ca din consiliul de administratie al scolii sa faca parte
dl.viceprimar Apetrei Catalin Ionel.Dl.consilier Lazar Constantin il propune pe dl.consilier Tuca
Radu Gheorghe. Supuse la vot,cele doua propuneri sunt votate,pe rand,in unanimitate,cu cate 1 I
voturi pentru.
Dl.viceprimar Apetrei Catalin Ionel - si la acest proiect de hotarare apare un referat al
consilierului personal al primarului,persoana pe care noi nu o recunoastem.
ELIBERARE A ACORDULUI SI AVIZULUI DE EXECUTIE A LUCRARILOR AFERENTE
RETELELOR TEHNICO EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI
RACOVA,JUDETUL BACAU
dupa care da citire referatului de necesitate intocmit de catre compartimentul urbanism.

Dl.consier Nechifor Grigoras Mihail - comisia economica a dat aviz favorabil pentru
proiect. In general aceste proiecte care stabilesc regulamente trebuiesc
supuse dezbaterii cu 30 de zile inainte pentru a putea fi aduse amendamente.Avand in vedere ca
se specifica ca vor fi executate lucrari de apa -canal pe taza comunei,inclin sa aprob acest
proiect.Dar,sunt si multe lacune .De exemplu,cum s-a stabilit cuantumul amenzilor?Cum poate
fi corelat acest proiect cu strategia de dezvoltare comunala?Care nu exista.Citind acest proiect
amvazut ca sunt trecute si compartimente care nu exista-spatii verzi,de exemplu.Se da copy
paste de la un alt regulament de la alta primarie.Orice regulament trebuie analizat conform
legilor
dezbaterea acestui

Dl.viceprimar Apetrei Catalin Ionel - sanctiunile mentionate se aplica si zonelor unde se
depun deseurile?Pentru ca eu trebuie sa platesc amenda de la mediu..De asemenea,cetatenii
trebuie informati ca doar Racova beneficiaza de acest proiect.Celelate sate nu benefici aza.Au
venit doi domni de la Galati cu un proiect de extindere si pentru celelalte sate,dar dl.primar a
refuzat pe motiv ca nu poat iesi din proiectul cu CRAB-ul.
Dl.consilier Mihaila Vasile - sunt sigur ca acest document nu este intocmit de catre
dl.Adrian,chiar daca are semnatura lui.ln ziuain care este redactat documentul dl.Adrian era in
concediu fara sa aiba revenire.Deci,este ilegal.Nu am fost consultati si nu concorda cu ce am
aprobat noi in buget.Nu exista nici sanctiuni.
Dl.presedinte supune proiectul prezentat la vot .Acesta este votat ,in unanimitate,cu l2 voturi
pentru.

punctul 6 de pe ordinea de zi, pROIECT DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR
NEREMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ACTIVITATI
NONPROFIT DE INTERES LOCAL
Se trece la

Dl.primar da citire expunerii de motive dupa care se trece la discutii.
Dl.consilier Nechifor Grigoars Mihail - atragdin nou atentia asupra ilegalitatii.D-na popu
Daniela cand face parte din compartimentul de conatbilitate,cand nu.Acum are si referat si
raport.

In alta ordine de idei,la ultima sedinta am promis ca dacanu se investeste nimic in
infrastructura,si nu s-a facut nimic,nu vom mai aproaba nici un ban pentru culte.

Nu am avut timp sa aprofundez acest proiect ,prin urmare propun amanarea lui pentru o sedinta
ulterioara.

Va rog sa o chemati pe d-na Popu Dana sa ne spuna daca referatul este intocmit de dansa.
D-na Popu Dana este chemata in sedinta,

Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail - va rog sa ne spuneti ce functie aveti in primarie ?Ati
intocmit dumneavoastra raportul si referatul pe care exista semnatura dumneavoastra?
D-na Popu Daniela -sunt referent impozite si taxe iar la intrebarea cealalta va raspund ca
nu.cele doua documente le-am primit de la domnul secretar interimar .

Dl.consilier Mihaila Vasile- acest document nu are avizul persoanei responsabile de sectorul
contabilitate ,deci eu nu pot aproba asa ceva.
Dl.consilier Garbea Ioan -am tot sustinut cultele ,cultura.La sedinta trecuta nu s-a aprobat
nimic pentru culte si cred ca ar fi timpul sa ne gandim putin si la biserici.La biserica de la Gura
Vaiiturnul mare se clatina.

Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail- sunt de acord sa se aprobe bani si pentru biserici dar
sugerez sa se vina cu o propunere pentru bugetul anului 2019 in care sa se aloce bani la toate
bisericile intr-un anumit procent echilibrat.

Dl.consilier Lazar Constantin - sa se respecte hotararile de la sedinata trecuta privind
drumurile.Vine iarna si drumurile sunt foarte rele.
Dl.presedinte supune la vot proiectul in forma initiala.Proiectul este vota cu 6 voturi pentru si
6 voturi impotriva
Se trece

la,,DIVERSE".

Dl.consilier Mihaila Vasile -incep cu ce s-a mai intamplat de la sedinta trecuta.Dupa
inundatiile din vara,dlprimar intocmeste un proces-verbal in data de 08.07.2018 in care
specifica ca nu au fost cadavre de animale.Langa mine 50 de pasari moarte si 2 caini.spune ca nu
exista case afectate iar la fam.Marin apa erapanala brau.spune ca 3 fantani publice si 3
individuale au fost decolmatate si urmeaza a fi dezinfectate.Care sunt cele 6 fantani?Se spune ca
se foloses tablete de clor pentru apa.Unde?Nu au fost identificate terenuri agricole afectate de
apa.Unul sunt eu foarte afectat.
Dl.primar Vlad Toader

-

cititi si comisia care a semnat

Dl.consiler Mihaila Vasile
vazut si podul rupt .

-

acest proces verbal

nu a fost nici o comisie in teren .Pentru ca daca ar

fi

fost ar

fi

Exista un document intocmit de catre consilierul personal al primarului prin care se vrea
dizolvarea consiliului local.Raspunsul prefecturii il face de ras.

Nu avem contabil,nu avem secretar,nu avem om la achizitii publice,care si-a dat demisia, si
dl.primar afirma ca cei care nu vor sa faca poduri sunt consilierii.
Dl.primar Vlad Toader - S-a pierdut un miliard jumatate din cauzaachizitiilor,s-a blocat
transportul elevilor si al cadrelor didactice din cauza achizitiilor.O sedinta de consiliu nu este
sala de judecata.Veniti si dumneavoastra cu proiecte de hotarari pentru ca sunteti majoritari in
consiliu.
Este chemata d-na Rotaru Mihaela, inspector compartiment achizitii publice.Dl.primar
paraseste sala de sedinta.

D-na inspector Rotaru Mihaela - se fac acuzatii la adresa mea,nu doar de natura
profesionala ci si personala care vor trebui sa fie sustinute cu probe la timpul si la locul potrivit.

Dl.consilier Mihaila Vasile - dl.primar nu intelege conceptul de achizitii publice.El nu
intelege ca daca nu ai credite nu poti cumpara nimic.Exista hartie data de d-na Pahoncea cand era
la Racova in care se specifica foarte clar ca bugetul de achizitii este zero.Dar el da in continuare
hartii la achizitii

.

Dl.viceprimar Apetrei Catalin Ionel- cazul d-nei Mihaela este foarte simplu.Se vorbeste
despre contractul cu OCPI-ul ,cadastru gratuit.Dl.Baciu,cel care face cadastru pe raza comunei

nu a fost platit la vremea respectiva iar acum a refuzat sa incheie acest contract.Nu a mai vrut
nici altcineva si atunci s-a gasit tap ispasitor in persoana d-nei Mihaela.

A reintrat dl primar.
Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail
v-am solicitat-o in scris.
Dl.primar Vlad Toader

-

-

domnule primar ,erati dator cu fisa postului pe care

o voi aduce atunci cand si dl. viceprimar va aduce evaziunea

fiscala pe care a facut-o

-

Dl.viceprimar Apetrei Catalin Ionel
eu am achitat asa zisa evaziune fiscala,dar dumneata
care mergi cu tractorul neinmatriculat si cu ATV-ul cu numere de scuter???ln ceea ce priveste
contractul de la transport e simplu.Contractul se semnerza pe an scolar.Primarul trebuia sa se

I septembrie are bani in cont pentru transport.Nu faci presiuni dupa aceea pe
achizitii sa incheie contract stiind ca tu ai credite bugetare zero.Doamna director face o ud..ru p.
data de l2 septembrie cand scoala a inceput pe I septembrie.Patronul firmei de transport a mers
o luna de zile fara bani dar m-a sunat si a zis canu mai poate merge asa.Acum,dl.primar vrea
rectificare bugetara ca sa-l plateasca din urma.
asigure ca la

Intrebarea pe care i-am adresat-o d-nei Dana daca are vreo competenta sa semneze documente
contabile a fost catalogata de catre primar o amenintare.

Am un teanc de referate care nu sunt aprobate ,in schimb,consilierul personal face referat in care
indica firma de transport cu care sa se faca achizitii.
In data de 27 .08.2018 ,fiind in concediu,primarul semneaza o cerere a d-nei pahoncea sa isi
recupereze banii de concediu.
In perioada concediului de odihna a primarului i-am cerut un raport de activitate consilierului
persoanal printr-o adresa pe care acesta a respins-o.Nu semneaza in condica de prezenta
si cere
numere de inregistrare prin telefon.Are 6600 lei pe luna,bani publici.Dl.consilier intra si pe
SEAP si indica prin biletele firmele cu care sa se lucreze.
Are o problema personala cu mine si cu consilierii din grup.

Vin oameni cu tot felul de oferte ,de iluminat,de reabilitare poduri si podete dar dupa ce ies din
biroul primarului imi spun ca ne vedem cand nu va mai fi primar.
Primarul trece peste comisia de receptie,peste studii de fezabilitate,nu vrea sa inteleaga ca,de
exemplu,iluminatul public trebuie sa respecte enumite norme in functie de felul drumuluinational judetean sau local.
Exista bon de consum de cca o luna jumatate pe 50 de becuri din care nu stiu daca apus lg.Suna
lumea din sat ca isi cumpara becuri singuri ,doar sa mergem sa le punem.

Bonurile de benzina sunt la primar dupa plecarea contabilei iar noi nu am mai vazutnici unul de
atunci.ce se mai face se face ,din nou,cu benzina platita din buzunarul meu.

Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail -vreau sa raspund provocarii d-lui primar privind
proiecte de hotarare.Toate proiectele sunt la propunerea noastra.ln prima intalnire cu d-na
contabil Carmen Pahoncea am venit cu propuneri pentru iluminat public,spatiul alaturat pentru
confortul angajatilor,colmatari,spatii verzi,balastari, sume pentru caminele culturale.

Dl.consilier Lazar Constantin
Dl.consilier Garbea loan

-

-

trebuiau sa fie si proiecte.

sunt bani pentru parculet?

D-na inspector Rotaru Mihaela -este demarata procedura dar eu sunt om la achizitii nu la
urbanism,cadastru,contabilitate.Tot ce am cerut eu nu sunt mofturi ale compartimentului achizitii
Sunt prevederi legale.

Dl.viceprimar Apetrei Catalin Ionel -s-au dat 5000 de lei pentru rezerva
Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail - am inaintat o adresa in data de2.10.2018 catre
dl.primar prin care solicitam fisa postului a d-lui consilier personal angajat de catre dumnealui in
mod abuziv.Am o alta fisa a postului de la o alta primarie din care reiese ca salariul pe care este
angajat consilierulpersonal este de 1597lei,salariu de incadrare pe 2016,adica salariul minim pe
economie, iar noi il platim cu 6600 lei.Era prioritar sa discutam organigrama si statul de
functii,planul de achizitii pe 20l9,bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019,planul de
dezvoltare al comunei,modificarile salariale,faptul ca nu avem contabil,nu avem secretar care
este o functie cheie.
Dl.viceprimar Apetrei Catalin lonel pe calculatorul de la contabilitate cineva din afara
lucreaza
Dl.consilier Mihaila Vasile - avem o problema cu o persoana care este angajata tot ilegal,i se
spune d-na inginera dar ea are studii medii si apare angajata la asistenta sociala si lucreaza la
compartimentul agricol.

Dl.consilier Nechifor Grigoras Mihail - vreau sa punctez ca doar primarul poate convoca
sedintele ordinare lunar iar consilierii pot convoca doar sedintele extraordinare
Dl.consilier Apetrei Catalin Ionel

-

comisia de inventariere nu isi poate incepe activitatea

deoarece am facut trei referate prin care am solicitat sa ni se puna la dispozitie materialul existent
la data aceasta si nu am primit nici un raspuns.Sunt persoane care ar trebui sa efectueze ore de

munca in folosul comunitatii prin serviciul probatiune,eu ar trebui sa ma ocup de acest aspect
prin dispozitie de primar dar pe aceste persoane nu le-a vazut nimeni nicaieri lucrand iar
primarul completeaza ilegal aceste tabele.In schimb eu sunt bombardat cu hartii sa dau explicatii
cu ce fac cei de la 416.De asemenea sunt obligat sa imi iau concediu de pe dat de 23 .11.2018
Nemaifiind discutii presedintele de sedinta incheie sedinta.
Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza pentru legalitate
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