Consiliul Local Sabaoani
Judetul Neamt
Nr. 1528 din 16.04.2014

Proces-Verbal,

Incheiat astazi 16.04.2014, orele 17, in cadrul §edintei de indata a Consiliului Local
Sabaoani, pe luna aprile 2014, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr.
157 din 15.04.2014. Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in sala de
§edinte.
La §edinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii cu exceptia
d-lor : Ciobanu Mircea §i Dascalu Costica.
D-na primar deschide lucrarile sedintei si supune la vot propunerea de desemnare a
unui presedinte de sedinta in persoana d-lui Robu Flavian, propunere care este aprobata
de toti consilierii, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care se abtine.
D-nul Robu Flavian preia conducerea sedintei, si o invita pe doamna secretara sa
supuna la vot procesul verbal al §edintei trecute, care este aprobat de toti consilierii cu
excetia d-lor: Cobzaru Eugen, Robu losif si Robu Adrian care sunt impotriva.
D-nul Cobzaru Eugen face referire la procesele verbal din lunile februarie si martie
afirmand ca el, in cadrul sedintei din luna februarie a intrebat contabilul primariei daca
bugetul local al comunei este in suma de 1.300.000 euro. Acesta a raspuns "da". Propune
completarea procesulului verbal din februarie cu aceasta intrebare. Mai face referire la
continutul procesului verbal din sedinta anterioara afirmand ca in momentul in care a
luat cuvantul la ultimul punct si a intrebat de programul functionarilor din primarie,
doamna primar s-a ridicat si a plecat, iar el a intrebat-o de ce nu raspunde, afirmand
"plecati ca o nesimtita".
D-nul Robu losif cere cuvantul si arata ca in sedinta trecuta la ultimul punct, cand a
vrut sa adreseze o intrebare d-nei primar, toti colegii lui s-au ridicat si au parasit sala
impreuna cu doamna primar, doreste sa se consemneze ca in momentul in care a pus
intrebarea, lucrarile sedintei nu erau declarate inchise, dupa parerea lui. D-nul Varga
Florin, in calitate de presedinte al sedintei trecute, arata ca a omis ultimul punct si a
declarat sedinta inchisa, aratand ca este greseala lui. D-nul Robu losif sustine in
continuare ca a cemt cuvantul inaintea inchiderii sedintei, iar d-nul Cobzaru Eugen
intervine in discutie si spune ca avem creierul spalat de d-na primar, iar d-lui Robu
Flavian, presedintele de sedinta ii spune ca daca are probleme cu memoria sa lase tinerii
sa faca treaba.
D-nul Robu Flavian i l cheama la ordine pe d-nul Cobzaru, si i l avertizeaza sa nu
mai adreseze jigniri celor din sala.
Dupa aceaste discutii d-nul presedinte prezinta ordinea de zi conform dispozitiei si
consulta daca mai sunt propuneri pt complearea ordinii de zi.
D-nul Varga Florin arata ca la punctul 3 de pe ordinea de zi se impun a fi emise 2
hotarari: una prin care sa se aprobe indicatorii tehnico-economici pentru studiul de
fezabilitate la obiectivul de invetitii „Modemizare piata agroalimentara" sat Sabaoani, iar
prin a doua horarare sa se aprobe instrumentarea proiectului de investitii cu denumirea

"Proiect integrat-modemizare piata agroalimentara si modemizare prin asfaltare strazi in
comuna Sabaoani, Judetul Neamt"
Doamna primar propune includerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare
privind aprobarea burselor scolare pe semestrul II 2014.
D-nul Cobzaru Eugen intreaba de ce nu s-au pus pe ordinea de zi cele doua
proiecte de hotarari propuse de el. D-na primar i i raspunde ca se vor pune la urmatoare
sedinta ordinara, aceasta fiind o sedinta convocata de indata. D-nul Cobzaru o intreaba pe
d-na primar de ce a fost necesara convocarea acestei sedinte.
D-nul presedinte i i explica d-lui Cobzaru ca nu i-a dat cuvantul si cere sa respecte
disciplina de sedinta. Acesta este nemultumit ca nu este ascultat si ca nu s-au pus pe
ordinea de zi punctele propuse de el. II acuza pe un ton ridicat pe d-nul presedinte ca nu
respecta regulamentul privind desfasurarea sedintei. D-nul presedinte i l invita din nou pe
d-nul Cobzaru sa respecte disciplina de sedinta si sa vorbeasca cand i se da cuvantul.
Dupa aceste discutii d-nul presedinte supune la vot ordinea de zi impreuna cu
modificarile si completarile propuse, propuneri care sunt aprobate de toti consilierii, cu
exceptia d-lui Cobzaru Eugen, care este impotriva din trei motive, dupa parerea lui: 1.
aceasta sedinta de indata nu indeplineste prevederile legale, 2. nu respecta regulamentul
§i 3. are doua proiecte propuse care nu sunte pe ordinea de zi.
D-na secretara precizeaza necesitatea modificarii dispozitiei de convocare in sensul
ca vor fi 4 puncte la ordinea de zi pentru motivele aratate mai sus. (se vor emite doua
hotarare in loc de una cum a fost initial propus prin dispozitia de convocare la punctul 3).
Punctul 1 fiind epuizat se trece la analiza punctului 2. D-na primar prezinta
raportul, iar comisiile rapoartele. Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen precizeza ca vrea
o copie dupa inregistrarea sedintei de astazi. Dupa aceasta domnul presedinte consulta
daca mai sunt discutii la acest punct. Nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care este aprobat de toti consilierii.
In continuare se trece la analiza punctului 3 de pe ordinea de zi. Doamna primar
explica motivul convocarii de indata a acestei sedinte, aratand ca pe data de 15.04.2014 a
primit studiul de fezabiliate pentru piata, iar pe data de 22 aprilie 2014 se incheie
perioada de depunere a aproiectelor la masura 4.1.3.2.2. , si daca nu se depun aceste
proiecte risca sa se piarda suma de 200.000 euro.
D-nul Cobzaru Eugen este de parere ca era bine de la inceputul sedintei sa se
explice motivul acestei convocari. Dupa aceasta d-nul presedinte supune la vot proiectul
de hotarare care este aprobat de toti consilierii, cu exceptia d-lui Varga Florin, care se
abtine. D-nul Cobzaru Eugen intreaba daca prin aceasta modemizare, hala agroalimentara
se va demola, d-na primar ii raspunde "nu".
in continuare se trece la analiza punctului 4 de pe ordinea de zi. D-na primar
prezinta expunerea de motive la acest punct, iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul
Cobzaru Eugen intreaba din ce se compune suma de 413165 lei, d-nul Varga Florin, i i
raspunde: constructie si montaj. D-nul viceprimar arata ca aceasta suma se compune din
cheltuieli materiale si manopera. D-na primar ofera explicatii suplimentare cu privire la
lucrarile care se vor efectua la piata agroalimentara. Dupa aceasta d/nul presedinte supune
la vot proiectul de hotarare, care este aprobat de toti consilierii, cu exceptia d-lui Varga
Florin, care se abtine. D-nul Cobzaru intreaba cand se vor demara lucrarile la piata
agroalimentara. D-na primar prezinta etapele care trebuie sa le parcurga acest proiect

(depunere proiect, analiza, castigat proiect, anunt pe SEAP, licitatie, incheiat contractul,
etc.)
In continuare se trece la analiza punctului suplimentar inscris pe ordinea de zi.
D-na primar prezinta adresa de la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din Sabaoani,
comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat
de toti consilerii.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar care
se pastreaza la dosarul §edintei de consiliu pe luna aprilie 2014.

