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Judetul Neamt
Nr. 2016 din 11.062013
Proces-Verbal,
/\

Incheiat astazi 11.06.2013, orele 17, in cadrul s,edintei extraordinara a Consiliului
Local Sabaoani, pe luna iunie 2013, convocata de catre Primarul Comunei prin
dispozitia nr. 300 din 17.06.2013. Lucrarile s.edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in
sala de §edinte.
La s. edinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii.
D-nul Blaj Matei preia conducerea sedintei si supune la vot propunerea de a
incepe inainte de ora 17 sedinta, propunere care este aprobata de toti consilierii.
in continuare d-nul pre§edinte roaga pe d-nul Cobzaru Eugen sa nu mai filmeze.
Dupa care supune la vot filmarea §edintei de catre reprezentantii "T.V. on line" Ziar
Piatra Neamt acreditati, propunere care este aprobata de toti consilierii.
In continuare supune la vot propunerea de a filma sedinta de catre d-1 Cobzaru
Eugen, propunere catre este aprobata de: Robu losif, Robu Adrian, Macinca Felix,
Ciobanu Mircea si Cobzaru Eugen, restul fiind impotriva.
In continuare d-1 pres.edinte supune la vot procesul verbal al §edintei trecute, care
este aprobat de toti cu exceptia d-lor: Macinca Felix, Damoc Ciprian, Varga Adrian
care se abtin iar d-nul Cobzaru este impotriva,
motivat de faptul ca in procesul verbal
/\
nu s-a consemnat tot ce a spus dansul. Incearca sa prezinte verbal ceea ce nu s-a
consemnat in procesul verbal, insa d-na secretara intervine si il roaga sa prezinte in
scris ceea ce considera el ca nu s-a consemnat in procesul verbal al sedintei trecute,
pentru a fi completat procesul verbal.
In continuare d-nul presedinte prezinta ordinea de zi conform dispozitiei de
convocare.
D.nul Cobzaru Eugen propune includerea pe ordinea de zi a punctului propus de
el si discutat in comisiile de specialitate privind constituirea unei comisii care sa
verifice terenul detinut de S.C. Marcel S.A.
D-nul presedinte roaga comisiile sa prezinte rapoartele privind includerea acestui
punct. Aceastea prezinta pe rand rapoartele si nu avizeaza includerea acestui punct. Dnul Cobzaru Eugen prezinta expunerea de motive pentru sustinerea includerii pe
ordinea de zi a acestui punct, aratand ca detine documente care sa justifice cele expuse.
D-nul Blaj Matei arata ca nu a fost importiva includerii pe ordinea de zi a acestui
punct si a considerat ca nu este urgent. D-nul Robu losif doreste ca documentele pe
care le detine d-nul Cobzaru Eugen sa fie prezentate si consiliului. D-na Primar
informeaza consilierii ca d-nul Cobzaru Eugen a facut o plangere penala impotriva
dansei avand ca obiect titlul de proprietate eliberat pentr S.C. ZOOSAB, in urma
cercetarilor s-a dat neinceperea urmaririi penale, existand o hotarare judecatoreasca in
acest sens. Arata ca S.C. ZOOSAB este proprietate privata si nu se poate intra pe ea
fara accestul conducerii societatii.
In continuare d-nul pre§edinte supune la vot ordinea de zi propusa de primarul
comunei prin dispozitia de convocare, care este aprobata de toti consilierii.

D-nul Robu losif propune includerea pe ordinea de zi a punctului propus de d-nul
Cobzaru Eugen in sedinta urmatoare. D-nul Robu Flavian arata ca initiatorul
proiectului trebuie sa prezinte si materiale.
Dupa aceasta se trece la analiza punctului 1 de pe ordinea de zi.
D-na primar prezinta raportul la acest punct iar comisiile prezinta pe rand
raportul de avizare.
Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen arata ca desi a solicitat sa fie prezent contabilul la
sedinta din plen acesta nu este prezent. Arata ca in conf cu art. 38 din Legea 215/2001
acesta trebuia sa participe la sedinta din punctul lui de vedere.
Nemaifiind discutii d/nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este
aprobat de toti consilierii.
In continuare se discuta punctul 2. D-na primar prezinta expunerea de motive,
comisiile prezinta pe rand rapoartele de avizare. D.na Ciobanu loana arata ca Liceul are
rezultate deosebite si se impune premierea acestor cadre didactice si elevi. D/nul
Cobzaru Eugen arata ca din materialele prezentate suma care rezulta este de 9400 lei si
nu 10000 lei. Roaga sa i se transmita toate materialele complet. D.nul Robu losif
intreba pe d.na Ciobanu loana care este rata de promovabilitate, aceasta raspunzand ca
este de/\ 84%.
In continuare se discuta punctul 3. D-na secretara prezinta expunerea de motive,
comisiile prezinta pe rand rapoartele de avizare. Nefiind discutii d/nul presedinte
supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat de toti consilierii.
In ce priveste punctul 4, d-na primar arata ca nu are nimic la acest punct.
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 iunie 2013.
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