Consiliul Local Sabaoani
Judetul Neamt
Nr. 2390dinl0.07'.2013
Proces-Verbal,
Incheiat astazi 10.07.2013, orele 17, in cadrul §edintei extraordinara a Consiliului
Local Sabaoani, pe lima iulie 2013, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr.
335 din 05.07.2013. Lucrarile sedintei se desfasoara la sediul Primariei, in sala de sedinte.
La sedinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii, Monu
Mihaela, Monu Mihaila si $chiopu Eugen.
D-na primar deschide lucrarile sedintei, si propune alegerea unui presedinte de
sedinta in persoana d-lui Ciobanu Mircea. Supune la vot acesata propunere, care este
aprobata de toti consilierii.
D-nul Ciobanu Mircea preia conducerea sedintei si supune la vot procesul verbal al
sedintei trecute. Au loc discutii.
D-nul Cobzaru Eugen arata ca in sedinta trecuta a propus includerea pe ordinea de zi
a unui proiect de hotarare si intreaba de ce nu se regaseste pe ordinea de zi. D-na primar
arata si informeaza ca nu a trecut acest punct pe ordinea de zi deoarece nu a considerat ca
este un atribut al Consiliului Local de a forma comisii care sa masoare proprietatile private.
Mai arata ca exista o hotarare judecatoreasca prin care s-a analizat situatia terenului detinut
in proprietate pe raza Comunei Sabaoani de S.C. Marcel S.A. Prezinta aceasta hotarare
judecatoreasca.
D-nul Cobzaru Eugen prezinta documentele pe care le detine ( cadastm, schite,
adrese) legat de S.C. Marcel Tncercand sa arate necesitatea introducerii pe ordinea de zi a
acestui punct.
D-na primar arata ca exista cadastru si masuratori efectuate cu mijloace tehnice
moderne, si nu se impune acest lucru. Mai solicita d-lui Cobzaru Eugen sa prezinte articolul
din lege care da dreptul Consiliului Local sa faca masuratori. Arata ca exista Comisie
Comunala pe Fond Funciar care poate sa realizeze aceste masuratori. D-nul Cobzaru Eugen
arata ca este de acord ca aceasta comisie sa faca masuratori, dar sa participe si el la acestea,
urmand ca d-na secretara sa il anunte telefonic cand se va intampla acest lucru.
Nemaifiind discutii d-nul presedinte supune la vot procesul verbal al sedintei trecute,
care este aprobat de toti consilierii, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care se abtine.
Inainte de a prezenta ordinea de zi d-nul presedinte ii da cuvantul d-nei Monu
Mihaela pentru a-si prezenta doleantele. Aceasta reclama faptul ca nu a primit un exemplar
din procesului verbal de control incheiat de Inspectoratul de Stat in Constractii Neamt, si
solicita sa primeasca un exemplar din acest proces verbal.
D-nul presedinte propune sa se masoare toata pasunea pentru a se vedea suprafata
reala, urmand a se lua o hotarare ulterior. D-nul Cobzaru Eugen propune sa se infiinteze
strada noua. In continuare d-na primar ia cuvantul si arata ca sunt trei variate de rezolvare a
problemei :
1. Sa se plateasca un expert care sa masoare pasunea din Traian, iar daca exista o
suprafata mai mare decat in evidente sa se traseze drumul din acest surplus.

D-na Monu Mihaila intervine si o acuza pe d-na primar ca nu doreste sa o ajute. D-na
primar se ridica si paraseste sala de sedinte, la fel facand si cea mai mare parte a
consilierilor. D-nul pre§edinte suspenda pentru 10 minunte sedinta. Dupa aceasata se reiau
lucrarile sedintei, iar d-nul presedinte supune la vot propunerea ca oricine mai vorbeste fara
acordul presedintelui sa fie exclus tlin sala de sedinte, propunere care este aprobata de toti
consilierii. in continuare ii da cuvantul d-nei primar pentru a finaliza prezentarea
variantelor.
2. Prezinta procesul verbal incheiat de Comisia care s-a delasat la Traian si care
propune infiintarea unui drum de 6 metri, urmand a se largi ulterior prin ocolirea fantanii
existente, proprietatea d-nei Moreanu Paulina.
3. Posibilitatea infiintarii unui drum de 10 m latime, in conditiile efectuarii
demersurilor necesare scoaterii pasunii din circuitul agricol, conform legislatiei in vigoare.
In contiunuare d-na primar prezinta un raspuns de la OCPI Neamt privind etapele ce trebuie
parcurse pentru rezolvarea acestui lucru. Mai prezinta extras din Hotararea Judecatoreasca
privind pe Moreanu Vasile.
D-nul Robu Flavian este de acord cu varianta 2 propusa de d-na primar. D-nul
Cobzaru Eugen este si el de acord cu aceasta propunere, cu ocolirea fantanii.
D-nul Ursache Gheorghe propune varianata 1.
Dupa aceste discutii d-nu presedinte prezinta ordinea de zi, conform dispozitiei de
convocare. Consulta daca mai sunt si alte propuneri pentru ordinea de zi. D-na primar
propune includerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte:
1.
Proiect de hotarare privind infiintarea unui drum comunal in satul Traian,
zona Moreanu
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii catre d-nul Anghel Valentin a,
unei suprafete de teren
3.
Proiect de hotarare privind infiintarea unei comisii pentru masurarea
terenului detinut de S.C. Marcel S.R.L.
in continuare d-nul presedinte supune la vot ordinea de zi prezentata, impreuna cu
propunerile avansate de d-na Primar, propuneri care sunt aprobate de toti consilierii.
in continuare se discuta punctul 1 suplimentar introdus pe ordinea de zi. D-nul
presedinte supune la vot varianata 1 prezentata de d-na primar mai sus, propunere care este
aprobata de d-nul Ursache Gheorghe, restul fiind impotriva. in continuare se supune la vot
varianta 2, cu posibilitatea de a se largi acestr drum de 6 metri si cu ocolirea fantanii
existente, propunere care este aprobata de toti consilierii cu exceptia d-lui Ursache
Gheorghe, care este impotriva.
Dupa aceasta se trece la analiza punctului nr. 2 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 discuta punctul 3 de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Antoci losif propune sa
se specifice numarul de pomi care se vor taia, propune un numar de 5 pomi. D-nul Robu
losif propune sa se planteze alti pomi in locul celor care se vor taia. D-nul Cobzaru Eugen
nu este de acord cu proiectul de hotarare, aratand ca se poate realiza investitia si fara a se
taia pomii.
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In continuare supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii,
cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care se abtine.
In continuare se discuta punctul 4 de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Robu Adrian intreaba
cate proiecte sunt depuse in cadrul GAL Valea Siretului, d-na primar raspunde: au fost
depuse doua de la Rachiteni, dar au fost respinse. Mai arata ca in comuna sunt solicitari
pentru agricultura si service auto. Comuna poate sa acceseze fonduri pentru suma de 50000
euro, dar consultantul a propus o varianta ca doua comune sa depuna un proiect pentru suma
de 100-110 mii euro pentru procurarea a unui autogreder. D-nul Cobzaru Eugen intreaba
unde este sediul GAL-ului si cine sunt membrii fondatori. D-na primar raspunde ca sediul
este la Sabaoani, iar membrii fondatori sunt: Rachiteni, Doljesti, Tamaseni, Sabaoani.
Presedintele acestui GAL este d-na primar, Dascalu Valeria. In continuare d-na primar
explica amanuntit la se se vor utiliza acesti bani. Nemaifiind discutii d-nul presedinte
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii.
Dupa aceasta se trece la analiza punctului nr. 5 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 discuta punctul 6 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.
Dupa aceasta se trece la analiza punctului nr. 7 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, pentru varianta 2.
In continuare se discuta punctul 2 suplimentar. 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 discuta punctul 3 suplimentar. D-nul Cobzaru Eugen propune ca in
termen de 15 zile comisia comunala de fond fimciar, impreuna cu el sa se deplaseze la S.C.
Marcel S.A. pentru a efectua masuratori. D-nul presedinte supune la vot termenul de 30 de
zile care este aprobat de toti consilierii cu exceptia d-lor Dascalu Costica si Ciobanu loana
care se abtin.
D-nul Dascalu Costica arata ca societarea detine cadastru pentru suprafetele pe care le
are in proprietate si care s-au intocmit in baza actelor de proprietate. D-nul Cobzaru Eugen
intreaba pe d-na primar detine autorizatie de constructie pentru grajul pe care il realizeaza in
livada? D-na primar raspunde ca nu stie.
Nemaifiind si alte discutii d-nul presedinte declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar care se
pastreaza la dosarul s.edintei de consiliu pe luna iulie 2013.
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