Consiliul Local Sabaoani
Judetul Neamt
Nr. 578 din 18.02.2013
Proces-Verbal,
Incheiat astazi 18.02.2013, orele 16, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local
Sabaoani, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr. 85 din 14.02.2013.
Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in sala de sedinte.
La sedinta participa: doamna secretara si toti consilierii.
D-na Petrut deschide lucrarile sedintei si inainte de a prezenta ordinea de zi supune la
vot procesul verbal al §edintei trecute, acesta fiind aprobat de toti consilierii.
Dupa aceasta d-na presedinte prezinta ordinea de zi conform dispozitiei de convocare §i
consults pe cei prezenti daca mai sunt si alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
D-nul Cobzaru Eugen propune includerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare
privind revocarea prevederilor H.C.L. nr 7 din 25.01.2013.
D-na presedinta supune la vot aceasta propunere, care este aprobata de d-nii consilieri:
Cobzaru Eugen, Macinca Felix, Robu Adrian, Robu losif si Ciobanu Mircea, restul
consilierilor fiind impotriva.
Dupa aceasta d-na presedinte supune la vot proiectul ordinii de zi propus de d-na
primar, care este aprobat de toti consilierii, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen, motivat de faptul
ca nu s-a aprobat includerea pe ordinea de zi a punctului propus de el si mentionat mai sus.
In continuare se trece la punctul 1 al ordinii de zi. D-na secretara prezinta expunerea de
motive, iar comisia economica si comisia de urbanism prezinta pe rand rapoartele de avizare.
Au loc dicutii: d-nul Robu Adrian propune modificarea art 50 alin 2 din Proiectul de
Regulament. In sensul ca sedintele consiliului local sa fie filmate cu camerele din dotare si sa
se arhiveze aceste inregistrari. D.nul Cobzaru Eugen nu este deacord cu proiectul propus la
acest punct motivat de faptul ca nu au fost respectate prevederile regulamentului cadru,
aprobat prin O.G. 35/2002. Sustine ca acest regulament cuprinde prevederi din afara
Regulamentului Cadru si contine prevederi introduse dupa cheful unor consilieri, considera ca
acestea sunt masuri bolsevice si ingradesc libertatea de exprimare si transparenta deciziilor.
Propune modificarea art. 50 alin 2 in sensul eliminarii frazei "fiind interzise inregistrarile de
catre alte persoane, fara acordul consiliului local". Mai considera ca si art. 51 al Proiectului de
Regulament contine prevederi ilegale.
D-nul Robu Flavian arata ca in conformitate cu art. 17 din Legea 52/2003, este
prevazuta obligatia autoritatilor publice locale de a opera orice modificare intervenita dupa
aparitia O.G. 35/2002. In ceea ce priveste filmarea arata ca aceasta este prevazuta in
regulament, iar conditiile de evacuare a persoanelor s-au stabilit in limitele Legii 52/2003.
Arata ca regulamentul constituie instrumentul principal de lucru al consilierului, pe care
trebuie sa il cunoasca si sa-1 respecte. Mai arata ca aceste completari sunt necesare pentru
operativizarea desfasurarii sedintelor, pentru imbunatatirea calitatii dezbaterilor si limitarea
abuzurilor. Completarea de la art.50 alin 2 a fost introdusa pentru a proteja prestigiul
autoritatilor locale impotriva unor abuzuri de batjocora a unor persoane rau intentionate si cu
interese meschine. Prevederea in sine nu interzice efectuarea filmarilor, ci doar o trece sub
controlul consiliului local, si sa fie efectuata de persoane care respecta deontologia

profesionala. Dupa aceasta prezinta raportul comisiei care propune completarea art. 64 alin. 1,
cu urmatorul text: "daca nu sunt prezenti la sedinta acestia pot fi convocati la sedinta
urmatoare pentru a raspunde la intrebari §i a da explicatii in domeniul solicitat la cererea
expresa a eel putin o treime din numarul consilierilor in functie."
D-nul Robu Adrian intreaba:' in cazul in care un consilier local vine cu un proiect, cei
care pot da informatii legat de acesta nu sunt prezenti la sedinta, de ce este necesar o treime din
numarul consilierilor in functie?
D-nul Cobzaru Eugen solicita sa i se precizeze in ce act normativ se interzice filmarea
sedintelor §i de ce este necesar o treime din numarul consilierilor pentru a cere unele
informatii?
D-nul Dascalu Costica arata ca dreptul de a alege si a fi ales este fara limita de varsta.
Dupa aceste discutii se supun la vot, pe rand amendamentele propuse, dupa cum
urmeaza:
amendamentul propus de d-nul Robu Adrian, art. 50 alin. 2 este aprobat de:
Cobzaru Eugen, Robu losif, Macinca Felix, Robu Adrian, Varga Adrian,
Ciobanu Mircea, Pal Florentiu si Dascalu Costica. (8) restul de 9 consilieri
fiind impotriva amendamentului.
amendamentul propus de comisia juridica, art. 64 alin. 1, este aprobat de toti
consilierii cu exceptia d-lor: Cobzaru Eugen, Robu losif, Robu Adrian,
Ciobanu Mircea si Macinca Felix, care sunt impotriva. (aprobat cu 12 voturi
din 17).
Supus la vot pe ansamblu, proiectul de hotarare propus, impreuna cu amendamentul
comisiei juridice aprobat (art. 64, alin 1), acestea sunt aprobate de un numar de 12 consilieri,
iar un numar de 5 fiind impotriva, in persoana d-lor: Cobzaru Eugen, Robu losif, Robu Adrian,
Ciobanu Mircea si Macinca Felix.
In continuare se trece la punctul 2. . D-na secretara prezinta expunerea de motive,
comisiile prezinta pe rand rapoartele. Nefiind discutii, d-na presedinta supune la vot proiectul
de hotarare, care este aprobat de toti consilierii.
In continuare se trece la punctul 3. D-nul viceprimar prezinta expunerea de motive,
comisiile prezinta pe rand rapoartele. Nefiind discutii, d-na presedinta supune la vot proiectul
de hotarare, care este aprobat de toti consilierii.
In continuare se trece la punctul 4. D-na secretara prezinta expunerea de motive,
comisiile prezinta pe rand rapoartele. Nefiind discutii, d-na presedinta supune la vot proiectul
de hotarare, care este aprobat de toti consilierii.
Dupa aceasta nemaifiind discutii d-na pre§edinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar care se
pastreaza la dosarul §edintei de consiliu pe luna februarie 2013.
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