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Proces-Verbal,
s\

Incheiat astazi 25.01.2013, orele 16, in cadrul sedintei Consiliului Local
Sabaoani, convocata in sedinta ordinara de catre primarul comunei. Lucrarile sedintei se
desfasoara la sediul primariei, in sala de sedinte si au fost convocate de catre primarul
comunei prin dispozitia nr. 2 din 21.01.2013.
D-na primar deschide lucrarile sedintei si supune la vot alegerea presedintelui de
sedinta propus prin proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii, cu
exceptia d-lor consilieri Cobzaru Eugen si Robu losif, care sunt impotriva, motivand ca,
d-nii consilieri ar trebui sa faca propunerile pentru desemnarea presedintelui de sedinta.
D-na secretara ii informeaza ca exista posibilitatea sa aduca amendamente la proiectul
de hotarare, pe care sa le supuna aprobarii consiliului local.
Dupa aceasta d-na Petrut Maria preia conducerea sedintei si inainte de a prezenta
ordinea de zi supune la vot aprobarea procesului verbala al sedintei trecute, care este
aprobat de toti consilierii cu excepta d-lor: Cobzaru Eugen, Robu losif si Ciobanu
Mircea, ultimii doi nefiind prezenti la ultima sedinta. D-nul Cobzaru Eugen tine sa
mentioneze ca nu este deacord cu continutul procesului verbal deoarece nu s-a
mentionat intrebarea pe care a adresat-o dansul d-nei Pal luliana, "Cu cat s-au majorat
impozitele si taxele locale pentru anul 2013?", mentionand ca d-na Pal i-a raspuns cu
10%. Mai reclama faptul ca procesul verbal nu a fost transmis tuturor consilierilor, iar
in sedinta de astazi a solicitat sa fie prezenta si d-na Pal luliana, inspector venituri. D-na
primar arata ca ea nu a fost deacord cu participarea d-nel Pal la §edinta de consiliu.
Dupa aceasta d-na presedinta prezinta ordinea de zi conform dispozitiei de
convocare §i consulta pe cei prezenti daca mai sunt propuneri pentru completarea
ordinei de zi. D-na primar propune completarea ordinei de zi cu un proiect de hotarare
privind scutirea de la impozit pentru persoanele care detin sau vor detine titlul de
"Cetatean de onoare al comunei".
D-na presedinta supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerea d-nei primar,
propuneri care sunt aprobate de toti consilierii.
Deoarece punctul unu a fost epuizat se trece la punctul 2. D.nul Cobzaru Eugen,
initiator proiectului prezinta expunerea de motive, iar d-na primar prezinta raportul
executivului, dupa care comisiile prezinta pe rand rapoartele. Au loc discutii: d-nul
Cobzaru Eugen reclama faptul ca nu a fost informat despre indicele de inflatie care s-a
calculat de catre guvern, prin hotarare, la care s-a aplicat marirea de 10%, fiind o
crestere de 26% fata de 2012. D-nul Ciobanu Mircea intreaba ce restante sunt la
impozitele si taxele locale in 2012. D-na primar raspunde ca impozitele si taxele locale

au fost incasate in 2012 in proportie de 93-94%. D-nul Dascalu Costica doreste o
informare privind achitarea impozitelor §i taxelor locale de catre d-nii consilieri.
D-nul Robu Adrian intreaba cand a fost emisa Hotararea de Guvern din 2012 §i
OUG din 2013. D-na secretara ii raspunde: 28 decembrie 2012 §i 4 ianuarie 2013.
Nemaifiind discutii d-na presedinta supune la vot proiectul de hotarare propus,
care este aprobat de d-nii consilieri: Cobyaru Eugen, Robu Adrian §i Robu losif, restul
fiind impotriva.
In urma voturilor exprimate proiectul de hotarare a fost respins.
In continuare se trece la puntul 3. D-na primar prezinta expunerea de motive la
acest punct iar comisiile rapoartele. Au loc discutii: d-na consilier Ciobanu loana
propune ca in contractul de concesiune care se va incheia pentru terenul de sport sa se
mentioneze ca acesta se concesioneaza numai in afara programului scolar. Nemaifiind
discutii d-na pre§edinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti
consilierii prezenti.
In continuare se trece la puntul 4. D-na primar prezinta expunerea de motive la
acest punct iar comisiile rapoartele. Nefiind discutii d-na presedinte supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti.
In continuare se trece la puntul 5. D-na primar prezinta expunerea de motive la
acest punct iar comisiile rapoartele. Nefiind discutii d-na presedinte supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti.
In continuare se trece la puntul 6. D-na primar prezinta expunerea de motive la
acest punct iar comisiile rapoartele. Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen este de parere
ca d-na director de la Liceul Sabaoani a completat niste hartii care nu corespun
adevarului. D-na Ciobanu loana nu este de acord cu domnul Cobzaru in ceea ce priveste
d-nul Cobzaru, aratand ca nu d-na director Gligor Liliana a semnat aceste documente.
D-nul Cobzaru Eugen o avertizeaza pe d-na Ciobanu loana ca detine nis.te inregistrari
care privesc persoana dansei §i pe care intentioneaza sa le faca publice. In continuare dnul Cobzaru Eugen ameninta pe d-na pre§edinta de sedinta §i pe d-na secretara ca daca
vor semna hotararea care se va lua le va reclama mai departe. D-nul Ciobanu Mircea
este de parere ca trebuie exjjertizata aceasta cladire §i propune sa se faca cat mai repede
aceasta expertiza §i sa se consulte populatia din satul Traian.
Dupa aceste discutii d-na preseninta supunea la vot proiect de hotarare propus
care este aprobat de domnii consilieri: Cobzaru Eugen, Robu Adrian, Ciobanu Mircea,
Macinca Felix §i Robu losif, resptul fiind impotriva.
In urma voturilor exprimate proiectul de hotarare a fost respins.
Vazand rezultatul votului d-nul Cobzaru Eugen ameninta cu o plangere penala pe
cei care au votat impotriva.
in continuare se trece la puntul 7. D-nul Cobzaru Eugen propune amanarea
acestui punct deoarece considera ca nu a fost suficient timp pentru aprofundarea
Regulamentului de organizare §i functionare a Consiliului Local. D-na presedinte
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti.
in continuare se trece la puntul 8. D-na primar prezinta expunerea de motive la
acest punct iar comisiile rapoartele. Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen propune sa se
platesca o suma de bani pentru perioada in care aceasta societate renunta la contractul

de concesiune. Mai propune o comisie care sa verifice respectarea clauzelor
contractuale la contractele incheiate (inchirierei, concesiuni). Nemaifiind discutii d-na
pre§edinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii
prezenti.
In continuare se trece la puntul 9. D-nul viceprimar prezinta expunerea de motive
la acest punct iar comisiile rapoartele. Nefiind discutii d-na pre§edinte supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti.
In continuare se trece la puntul 10. D-na primar prezinta expunerea de motive la
acest punct iar comisiile rapoartele. Nefiind discutii d-na pre§edinte supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti.
In continuare se trece la puntul 11. D-na primar prezinta expunerea de motive la
acest punct iar comisiile rapoartele. Au loc discutii: d-na Ciobanu loana este deacord cu
calificativul propus pentru d-na secretara, apreciaza activitatea acesteia. Solicita d-nei
secretare o copie dupa procesul verbal al §edintei in care sa fie mentionat faptul ca a fost
amenintata de d-nul Cobzaru Eugen ca o da in judecata §i ca acesta detine o inregistrare
cu ea, pe care intentioneaza sa o faca publica. D-nul Antoci losif este deacord cu
calificativul propus §i apreciaza activitatea d-nei secretare. D-nul Cobzaru Eugen este
de acord cu calificativul propus si recomanda d-nei secretare sa fie mai calma si mai
cooperanta cu el.
Nemaifiind discutii d-na pre§edinte supune la vot proiectul de hotarare care este
aprobat/\ de toti consilierii prezenti.
In continuare se trece la discutia punctului adaugat suplimentar pe ordinea de zi.
Comisiile prezinta rapoartele, nu sunt discutii, iar d-na pre§edinte supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti.
In continuare se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta:
model de adresa catre Inspectoratul §colar de la Consiliul Local Sabaoani prin care sa
se ceara detalii de la Inspectoratul §colar Neamt, in numele Consiliului Local, privind
reparatiile capitale care s-au facut in perioada 2006-2007 la corpurile de cladire
identificate prin literele A §i G, de catre acesta. Acest model de adresa avand anexat mai
multe fotografii privind situatia acestor cladiri, precum §i copii ale adreselor inaintate de
Liceul Sabaoani catre Inspectoratul §colar Neamt.
Mai prezinta cererile d-lui dr. Sabetay Liviu, inregistrate cu nr. 7843/28.XI.2012
§i 254/15.01.2013 prin care solicita cumpararea spatiului in care functioneaza.
In continuare prezinta adresa de la Sectia 3 Politic Sabaoani prin care solicita
sprijin pentru acordarea unui spatiu in vederea desfa§urarii activitatii.
In continuare prezinta in§tiintarea nr. 253/15.01.2013 de la cei trei medici din comuna
in ce prive§te modalitatea de plata a campaniilor de vaccinare conform Ordinului
Ministerului Sanatatii nr. 1668/2011.
Mai prezinta o adresa de la Arhiepiscopia Romanului §i Bacaului prin care
solicita sprijin financiar pentru sarbatorirea a 100 de ani de la ctitoria Bisericii Ortodoxe
Traian.
In continuare au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen intreaba care este situatia
Gradinitei de langa Sala de Sport, de ce nu se continua lucrarile, d-na primar ii raspunde
ca banii au fost alocati de catre Guvern, §i deocamdata lucrarile au fost sistate. D-nul

Ciobau Mircea intare§te ideea sa se constituie o comisie care sa verifice daca au fost
respectate clauzele contractelor deja incheiate. D-nul Robu Adrian intreaba care este
situatia materialului antiderapant pentru sezonul de iarna. D-na primar raspunde ca
nisipul existent pentru acest scop a inghetat §i nu s-a putut incarca in remorca. Tot ea
informeaza ca pamantul rezultat de la sistenul de canalizare va fi folosit pentru
amenajare unui dig.
Nemaifiind alte discutii d-na pre§edinte 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 ianuarie 2013.
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