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Proces-Verbal,

Incheiat astazi 21.03.2014, orele 17, in cadml §edintei ordinare a Consiliului Local
Sabaoani, pe luna martie 2013, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr.
115 din 14.03.2014. Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in sala de
§edinte.
La §edinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii.
D-nul pre§edinte preia conducerea sedintei, si inainte de a prezenta ordinea de zi
supune la vot procesul verbal al §edintei trecute, care este aprobat de toti consilierii cu
excetia d-lui Cobzaru Eugen se abtine. Acesta spune ca in sedinta trecuta a intrebat
contabilul sef la ce suma se ridica bugetul comunei, lucru care nu a fost consemnat in
procesul verbal. Propune completarea lui cu aceasta fraza.
Dupa aceasta d-nul presedinte supune la vot ordinea de zi §i consulta daca mai sunt
propuneri pentm completarea ordinei de zi. D-na primar propune includerea pe ordinea
de zi a unui proiect de hotarare: Abrobarea indicatori tehnico economici la Studiu de
fezabilitate pentm obiectivul "Modemizare strazi".
in continuare d-nul Cobzam Eugen propune scoaterea punctului 7 de pe ordinea de
zi, considerand ca acest punct este ilegal. D-nul presedinte supune la vot aceasta
propunere care este aprobata de un numar de 5 consilieri, in persoana d-lor: Cobzam
Eugen, Robu losif, Macinca Felix, Robu Adrian §i Ciobanu Mircea, restul fiind
impotriva.
Dupa aceasta d-nul presedinte supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerea
d-nei primar care este aprobata de toti consilierii, cu exceptia d-lui Cobzam Eugen, care
considera ca nu sunt indeplinite conditiile pentm a fi promovat un proiect de hotarare.
in continuare se trece la punctul unu de pe ordinea de zi. Comisiile prezinta
rapoartele, au loc discutii: d-nul Robu Adrian propune ca din comisia pentm pa§unat sa
faca parte §i d-nul Robu losif, d-nul Cobzam Eugen se autopropune in aceasta comisie.
Acesta nu este de acord cu delimitarea pa§unii conform proiectului de hotarare, fiind de
parere ca pa§unea se utilizeaza in devalma§ie. D-nul Ciobanu Mircea propune infiintarea
unei comisii din randul cetatenilor care sa delimiteze terenul impreuna cu ^.comisia
constituita. D-nul Robu Flavian spune ca prin acest proiect de hotarare se urmare§te
exploatarea paji§tilor din domeniul privat, trebuie infiintata Asociatia crescatorilor de
animale care sa administreze paji§tile cetatenilor. D-nul Robu losif este de parere ca
trebuie fmalizata aplicarea Legii 165/2013 §i apoi stabilite masuri pentm pa§une. D-nul
Ciobanu Mircea i l intreaba pe d-nul Robu Flavian daca cunoa§te ce suprafata de pajiste
este in domeniul privat al comunei, iar d-nul Robu raspunde "da". D-nul Cobzam Eugen
insinuiaza ca d-na primar vrea sa delimiteze pa§unea pentm a o da cuiva, d-na primar
spune ca vrea sa o utilizeze ea, d-nul Cobzam spune:"Luati-o, dar luati-o legal". D-nul

Dascalu Costica dore§te sa renunte de calitatea de membru in comisia de pasunat, d-na
primar propune sa fie inlocuit de d-nul Ursache Gheorghe. D.nul Cobzaru Eugen i l
ameninta pe presedintele de sedinta, ca daca va semna horararea de la acest punct i i va
face plangere penala. Dupa aceasta d-nul presedinte supune la vot propunerea d-nei
primar pentm completarea comisiei cu d-nul Ursache Gheorghe, propunere care este
aprobata de toti consilierii, fara Cobzam Eugen. In continuare supune la vot propunerea
ca d-nul Robu losif sa faca parte din comisie, propunere care este aprobata de un numar
de 4 consilieri, in persoana d-lor: Robu Adrian, Cobzam Eugen , Macinca Felix §i
Ciobanu Mircea, restul fiind impotriva. In continuare se supune la vot propunerea ca dnul Cobzam Eugen sa faca parte din comisie, propunere care este aprobata de un numar
de 4 consilieri, in persoana d-lor: Robu Adrian, Robu losif, Macinca Felix §i Ciobanu
Mircea, restul fiind impotriva.
Nemaifiind discutii d-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare impreuna
cu propunerile avansate si aprobate, proiect care este aprobat de toti consilierii cu
exceptia d-lor: Cobzam Eugen §i Ciobanu Mircea, care sunt impotriva.
In continuare se trece la punctul doi 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 trece la punctul trei 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 trece la punctul patru 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 trece la punctul cinci 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 trece la punctul §ase 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 trece la punctul §apte de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta
expunerea de motive iar comisiile rapoartele. Au loc discutii: d-nul Cobzam Eugen arata
ca a solicitat §i ieri §i azi sa i se prezinte o schita a acestui teren, totodata a solicitat un
document din care sa rezulte ca acest teren apartine primariei, mai arata ca in septembrie
2013 a masurat acest teren §i o suprafata de circa 7000 mp era ocupata de batale. Acum
se doreste aceasta concesiune pentru a intra in legalitate dar tot printr-o legalitate, este de
parere d-nul Cobzam. inainte de a fi batalele respective acest teren a fost pa§tine, el a
fost distms de S.C. Marcel din pa§unea comunei. Acest teren este folosit in devalma§;ie §i
este pa§une. D-nul Cobzam mai arata ca d-na primar are interese personale la aceasta
societate deoarece sotul dansei lucreaza la aceasta societare. D-nul Cobzam se adreseaza
d-lui Dascalu Costica §i il intreaba ce interese are la Zoosab. D-nul Ciobanu Mircea arata
ca aceasta societate a solicitat anul trecut concesionarea numai a terenului ocupat de
batale, nu este de acord cu intreaga suprafata, propune concesionarea numai a terenului
ocupat de batale §i mai propune ca restul terenului sa fie atribuit cetatenilor indreptatiti.

D-nul Cobzaru Eugen intreaba cand are de gand sa se opreasca cu incalcarea legii d-na
primar. D-nul Ursache Gheorghe arata ca sunt multi cetateni din Sabaoani si Traian care
lucreaza la aceasta societate, iar prin aceste investitii care se vor realiza pe acest teren se
vor creeea noi locuri de munca pentru cetatenii comunei, este de acord cu proiectul de
hotarare. D-na secretara propune completarea proiectului de hotarare cu un articol care va
fi numerotat cu " 1 " §i va stabili apartenenta la domeniul privat al comunei a acestui teren,
restul articolelor vor ramane dar vor fi renumerotate(art. 1 va deveni art. 2, §amd).
Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare impreuna cu propunerile
avansate, proiect care este aprobat de toti consilierii cu exceptia d-lor: Cobzaru Eugen,
Macinca Felix, Robu Adrian, Ciobanu Mircea si Robu losif D-nul Cobzaru Eugen
ameninta ca vor iesi oamenii in strada pentru acest lucru.
In continuare se trece la punctul opt 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, cu exceptia d-lor: Robu Adrian, Robu losif,
si Ciobanu Mircea, care sunt impotriva.
In continuare se trece la punctul noua de pe ordinea de zi, d-nul presedinte propune
amanarea acestui punct pana la sedinta urmatoare, propunere care este aprobata de toti
consilierii.
In continuare se discuta punctul 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 trece la punctul zece de pe ordinea de zi. D-na primar nu are nimic
de prezentat la acest punct.
D-nul Cobzaru Eugen este nemultumit de programul de lucru din Primaria
Sabaoani, si este de parere ca Primaria a devenit un SRL al primarului, iar programul i l
stabileste cum doreste ea, in continuare afirma ca d-na primar este o nesimtita.
Nemaifiind si alte discutii d-nul presedinte declara inchise lucrarile sedintei.
D-nul Robu losif doreste sa mai adreseze o intrebare d-nei primar, aceasta fiind
iesita din sala.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar care
se pastreaza la dosarul §edintei de consiliu pe luna martie 2014.

Secretar.
Ec. Robu Marifcip

Consilier,
Presedinte de §edinta

