£!i>nsiliul Local Sabaoani
Judetul Neamt
Nr. 1798 din 13.05'.2014

Proces-Verbal,

Incheiat astazi 13.05.2014, orele 17, in cadrul §edintei de indata a Consiliului Local
Sabaoani, pe luna mai 2014, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr. 195
din 07.05.2014. Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, m sala de §edinte.
La §edinta participa: doanina primar, doamna secretara §i toti consilierii.
D-nul presedinte deschide lucrarile sedintei si invita pe d-na secretara sa supuna la
vot procesul verbal al sedintei trecute. D-na secretara supune la vot procesul verbal al
sedintei trecute, au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen i l intreba pe d-nul Varga Florin de
ce nu a votat sedinta trecuta la unul din punctele de pe ordinea de zi. D-nul Varga Florin
explica ca era in incompatibilitate si nu putea vota. D-nul presedinte i i propune d-lui
Cobzaru sa spuna ce doreste sa se consemnaze in procesul verbal. D-nul Cobzaru
propune sa se mentioneze motivul pentru care nu a votat d-nul Varga Florin.
In continuare d-na secretara supune la vot procesul verbal al sedintei trecute care
este aprobat de toti consilierii cu exceptia d-lor Dascalu Costica §i Ciobanu Mircea care
se abtin deoarece nu au fost prezenti la §edinta trecuta.
Dupa aceaste discutii d-nul presedinte prezinta ordinea de zi conform dispozitiei si
consulta daca mai sunt propuneri pt completarea ordinii de zi.
D-nul Cobzaru Eugen propune includerea pe ordinea de zi a unui proiect de
hotarare privind anularea contractului de concesiune incheeat cu S.C. ZOOSAB S.R.L.
D-na primar propune includerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare privind
includerea in domeniul privat a unei suprafete de 64 mp teren situat in spatele pietei agroalimentare Sabaoani.
Dupa aceste discutii d-nul presedinte supune la vot ordinea de zi impreuna cu cele
doua propuneri avansate, propuneri care sunt aprobate de toti consilierii.
InxGntinuare-se4rece4a analizapunctului 1- de pe ordinea de zi-dezbateri privind
regulamentul si statutul. D-nul Robu Flavian prezinta extras din Regulamentul de
organizare si fimctionare a Consiliului Local Sabaoani privind defasurarea sedintelor,
drepturile, obligatiile si sanctiunile alesilor locali.
Arata ca:
- alesul local are un juramant prin care se angajeaza sa respecte Constitutia §i legile
tarii, §i sa faca cu buna credinta binele comunitatii care 1-a ales.
- Statutul alesilor local ^ i Regulamentul- i l obliga la un comportament impecabil
atat in cadrul Consiliului Local cat si in relatiile cu cetatenii.
- Constitutia Romaniei, prevede ca exercitarea drepturilor si libertatilor
fiindamentale (libertatea de exprimare si dreptul la infonnare) nu pot prejudicia
demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.
- dreptul la informare nu poate fi ingradit, dar trebuie exercitat conform
procedurilor cerute de lege §i atentie la maniera in care formulam intrebarile si
interpelarile.
*

D-nul Cobzaru Eugen recunoaste ca plangerile, depuse la comisia juridica sunt
/eale, dar s-a comportat astfel intrucat a fost provocat, si nedreptatit si afirma ca orice
persoana care a fost lezata se poate adresa organelor de justitie. Mai afirma ca Consiliul
Local nu are dreptul sa analizeze comportamentul dansului in afara sedintelor de consiliu.
Este de parere ca sanctiunile se aplica treptat iar in cazul in care consilierul recunoaste si
isi retrage afirmatiile, sanctiunea nu se mai aplica. Considera ca nu s-au parcurs toate
etapele privind sanctionarea treptata a alesilor locali, exemplifica cu fapte petrecute in
sedinta trecuta.
D-nul Robu losif intreaba pe domnul presedinte de eventualele plangeri care le-ar
primi de la cetateni, cine le analizeaza daca sunt reale si cine le stabileste obiectivitatea.
D-nul presedinte i i raspunde ca de aceste aspecte se ocupa comisia de specialitate
din cadrul consiliului, conform articolului 62, alin 2 din Statut.
D-nul presedinte revine asupra Regulamentului si Statutului si face precizari
privind aplicarea sanctiunilor, cu referire la art. 115 din Regulament, si la art. 62 din
Statut care nu prevad obligativitatea parcurgerii etapelor in sanctionare.
In continuare se trece la analiza punctului 2. D-na primar prezinta expunerea la
acest punct, comisiile prezinta rapoartele, au loc discutii: d-nul Robu Adrian nu este de
acord cu scutirile care se aplica voluntarilor, deoarece considera ca nu toti participa la
aceste activitati. Propune aprobarea unui tarif orara pentru aceste activitati, d-nul Ciobanu
Mircea este de acord cu aceste scutiri in flmctie cu activitatea desfasurata de fiecare.
D-nul Cobzaru Eugen considera ca cuantumul de 50% propus pentru plata celui
care oficiaza casatoriile este prea mare si este impotriva acestei propuneri.
In continuare comisiile de specialitate prezinta pe rand rapoartele. Nemaifiind
discutii supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii cu exceptia
d-lui Cobzaru Eugen care este de acord cu proiectul de hotarare pe amsamblu insa este
impotriva incasarii taxei de 50% pentru oficierea casatoriei in zilele de sambata si
duminica.
in continuare se trece la punctul trei de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care este aprobat de toti consilierii.
In-continuare se-trccc la punctul patw-de-pe ordinea de zi. D-na primar prezinta
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care este aprobat de toti consilierii.
i n continuare se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi. D-nul Cobzaru Eugen
prezinta expunerea de motive. D-nul presedinte i l intreaba pe d-nul Cobzaru Eugen care
sunt prevederile incalcate. D-nul Cobzaru Eugen raspunde: OUG 54/2006 art. 12, 15, 21,
26. D-nul presedinte il intreaba pe d-nul Cobzaru Eugen: "afirmati ca harta din anul 1980
nu mai este valabila §i cine va confirma acest lucru?"
D-nul Cobzaru Eugen ofera informatii suplimentare in sustinerea anularii hotararii.
in continuare comisiile prezinta rapoartele. D-nul presedinte arata ca hotararea este
legala, intrucat nu a fost respinsa de Prefectura §i ca Prefectura a fost consultata in
prealabil.
Supus la vot acest proiect de hotarare este aprobat de : Cobzaru Eugen, Macinca
Felix, Robu losif, Robu Adrian si Ciobanu Mircea, restul fiind impotriva.
in continuare se trece la punctul sase de pe ordinea de*zi. D-nu Cobzaru Eugen
prezinta expimerea de motive. Precizeaza ca acesasta comisie ar trebui formata din

^rezentantii tuturor partidelor din Consiliul Local. D-nul presedinte precizeaza ca
acesta se refera la comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local si nu este
necesara respectarea configuratiilor politice. Se intreaba care sunt specialistii din comisia
care s-a format, aratand ca si el este specialist in acest domeniu si nu a fost prin in aceasta
comisie. In continuare comisiile prezinta pe rand rapoartele prin care nu avizeaza acest
proiect de hotarare. Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care este
aprobat de: Cobzaru Eugen, Macinca Felix, Robu losif, Robu Adrian si Ciobanu Mircea,
restul fiind impotriva.
in continuare se trece la punctul sapte de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care este aprobat de toti consilierii.
In continuare se trece la punctul opt de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care este aprobat de toti consilierii.
in continuare se trece la punctul noua de pe ordinea de zi-privind punerea in
discutie a comportamentului d-lui Cobzaru Eugen. D-nul presedinte prezinta procesul
verbal incheiat la data de 12.05.2014 de catre comisia juridica, pe care acesta o conduce,
§i raportul comisiei juridice, propunand consiliului excluderea pe o perioada de doua luni
de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate a d-lui consilier Cobzaru Eugen.
Dupa aceasta ii da cuvantul d-lui Cobzaru Eugen pentru a se apara.
D-nul Cobzaru Eugen arata ca nu doreste sa influenteze hotararea Consiliului
Local, dar ca acest comportament al sau se datoreaza §i evenimentelor din familia sa, cu
referire la moartea fiicei sale din 2013, aratand ca inainte de decesul fiicei sale a avut un
vis in care Dumnezeu i-a permis sa vada cum este pe lumea cealalta, si a simtit o stare de
liniste. Indeamna pe toti consilierii sa fie buni si iertatori, amenintandu-i ca toti vor merge
"dincolo". O acuza pe d-na primar ca s-a bucurat de moartea fiicei sale, spunandu-i a ,,1-a
batut Dumnezeu si o sa il mai bata". Mentioneaza ca are un temperament vulcanic, dar nu
violent. In continuare isi retragele cuvintele jignitoare si isi cere scuze celor din Consiliul
Local, pe care i-a jignit. Arata ca pentru a fi suspendat trebuie sa fie un proiect de
hotarare, si nu se poate sa fie luata o hotarare astazi. Sustine ca cerut informatii in calitate
de consilier, cu scopul de a informa cetatenii pe care i i reprezinta si de a urmari
respectarea legii.
•
D-na Petrut Maria arata ca nu este adevarat ca d-na primar s-ar fi bucurat de
durerea familiei, ci dimpotriva- la momentul respectiv- si-a exprimat sincer toata
compasiunea fata de tragedia intamplata. Mai arata ca d-nul Cobzaru Eugen a scos din
contextul lor ideile si expresiile respective, aducand acuzatii false. Este profund indignata
de acuzatiile d-lui Cobzaru Eugen, aduse d-nei primar.
D-nul Ursache Gheorghe se simte jignit de afirmatiile d-lui Cobzaru in ceea ce
priveste calatoria sa pe lumea cealalta.
D-nul Ciobanu Mircea propune excluderea pentru o sedinta. D-na primar propune
sa i se mai dea o sansa daca isi cere scuze si regreta acuzele aduse. D-nul Cobzaru Eugen
afirma ca isi va cere scuze daca si d-na primar o va face. D-nul presedinte arata ca si in
cadrul comisiei juridice a existat varianata de a retrage propunerea de sanctionare daca dnul Cobzaru Eugen isi va prezenta scuzele si persoanelor din afara Consiliului Local pe
care le-a jignit si isi va recunoaste vinovatia fata de cetatenii §i fata de institutiile statului

tvind invinuirile mincinoase prezentate. D-nul Gobzaru Eugen afirma ca "imi cereti
prea m u l f .
D-nul presedinte de sedinta apreciaza ca pentru sanctionare nu e nevoie de un alt
proiect de hotarare §i consulta plenul in ceea ce priveste modalitatea de vot privind
sanctionarea, intrucat nici in Statut, nici in Regulament nu se precizeaza acest aspect.
Se prefera votul deschis fiind mai simplu, iar d-nul Cobzaru Eugen fiind intrebaf
raspunde "votati cum doriti, ca oricum ma sanctionati".
Dupa aceasta d-nul presedinte supune la vot propunerea de excludere pentru o
perioada de doua luni a domnului Cobzaru Eugen de la sedintele consiliului si ale
comisiilor de specialitate, propunere care este aprobata de toti consilierii cu exceptia dlor: Macinca Felix, Robu losif, Robu Adrian si Ciobanu Mircea care sunt impotriva §i a
d-lui Cobzaru Eugen care nu voteaza, el fiind in cauza.
In continuare d-nul Cobzaru Eugen se ridica si paraseste sala de sedinte.
Dupa aceasta se discuta punctele suplimentare dupa cum urmeaza:
1.
Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al comunei a
suprafetei de^^ teren aflat in spatele halei agro-alimentare. D-na primar
prezinta expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii.
2.
Proiect de hotarare privind anularea contractului de concesiune nr.
2/1.04.2014 privind concesionarea directa catre S.C. ZOOSAB S.R.L. a
suprafetei de 44252 mp teren. D-na primar prezinta expunerea de motive
iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care este aprobat de: Macinca Felix, Robu losif, Robu Adrian si
Ciobanu Mircea si respins de ceilalti consilieri.
3.
In continuare d-na primar prezinta cereri: situatia administratorului
cimitirului, cererea d-lui Cimpoesu Lucian si a d-lui Moreanu Vasile.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar care se
pastreaza la dosarul §edintei de consiliu pe luna mai 2014.

Secretar,

Consilier,

