
PROCES VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 29.11..2019

in tcmeiul trrt. 133 a1i1.(2) clin OUG nr.57 /20'19 privincl Coclul administrativ, trti fost

co,vgcr-rti per1tru astazi in seclinta extraorclinara a c-onsiliului local prin Dispozititr nr. 196 clin

25.11 .20 L9 a tlonurului Priu-rtrr.

Di. cei 15 colsilieri locali, sunt plezenti 15 corrsilicri, irbscntitlcl lntltivtrt 0 cclr-rsilicri si

rrcmotivat 
-0-ctlusilieri 

anllllle .

Fii1c1 intrulit c-vorumul prr.vazut rlc legc, necesal' pcrltrtt tlprobart:a prtliectelol' clt'

h.tararc inscrisr. pe orclinen clc zi, seclinta cstc legal constituita si isi poate itrcepe lut:rarilt'.
presecliltc rle st clilta ales pentru lnna noiembrie 2019 este c11. cor-rsiliet loctrl, Sopotltrru

Costica car.e ilr cleschiclcrea scdintei strlutrr Consiliul Loctrl.

Se da citire orclitrei cle zi :

1. proiect c1: hottrrArc. privincl clesemnaretr cl-lui consilier Uugureatru Petrca preqedirltc cltr

5eclin{d pentru lurla decembrie 2019.

2. proicct cle hotarrAre privincl aprobarea Regulamentului Serviciului Public De-'Salubriztrrc

A1 Unititilor Aclmir-ristrertiv Teritorialc clin Juclc{ul Bacdu, membrc ADIS.

3. Proiect c1c hotararc privincl anularea accesoriilor in cazul obligafiilor bugc'tare restante la

31.72.2078 datorate bugetului local al comunei TArgu Trotug, jucleful Bacau'

4. proiect rlc hotarAre privir-rcl acorclarea avizului cle prilrcipiu favortrbil pentru Planul

Urba,istic Zonal ,, Conrstruire locuinta P+M si imprejmuire teren, sat Tuta, comttt]tt 'I'g

Trotus judctul Bacau"
Amplasament: tereu extravilaln Tarltr 6-l P7314/34 Suprafatii : 1.120 mp rrr.cacltrstral

61757P opa Ciprian Catalin.
5. proiect de hotarare privind acorclarea avizului cle principiu favorabil pentru Planul

Urbanistic Zgnttl,,Cgnstruirc perrcalc auto si halar service auto, strt TArgu Trofus, colnuna

Targu Trcrtus, judetul Bacau" Amplasan'rent: intravilanul extins T39, P913/13 nr.catlastral

6nA Suprafata : 6T68mplnitiator: SC WBR AUTOTRANS SRL prin Riidu Bogclarn.

6. proiect c1e hotarare privirrcl aprobarea organizarii si finantarii mtinifcstarilor clcclicartt'Zilei

Nationale tr Romaniei - 1 Decen-rbrie 2019

7. pr6icct cle hotarare privincl aprobarea cxecutiei bugetelor it-ttocmite pe sectiunetr clt:

fur-rctionarre gi cle dezvoltare peutru trimt'strul III2019'

8. Proiect clc hotarare pentru aprobarea acfutrlizarii Dcvizului general clupd incheierc'a

contractelor cle archizifie publicd, confornt OUG m.114/2018, INSTRUCTIUNEA ANAP

NR.1/2019 9i CAM 2.25% pentru obiectivul cle investific ,,INFIINTARE RETEA

CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, CON'IUNA TARGLJTRO II.]S,

JL]DETUL BACAU".
9. Proicct clc hotarAre privincl aprobtrrea treccrii clin clomeniul public ilr clomeniul privat a

terelului, in suprafati cle 323 m.p teren aferent proiectului ,, Amenajare parcare primaria

comunei TArgu Ttotus".
10. Diverse
Se supune la vot orditlea clt'zi ctrre t'ste trprtlbalta iu unaninlitate'

Sc sttpuuc ltr vot Procesttl Verbal clin 2c) 10.2019

Se voteaztr Procesul Verbal cu:

15 voturi "Pentru"



Se trece la punctul l al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind desemnarea d-lui consilier Ungureanu Petrea preqedinte

de Eedinld pentru luna decembrie 2019.
Nu sunt discutii

Se supune la vot punctul 1

- cine este pentru ? - 15 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotf,rAre a fost aprobat cu 15 voturi ,,p€rttt!", ...O..voturi ,,impotrivi",

....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public De Salubrizare Al
Unitdfilor Administrativ Teritoriale din Judetul Bacdu, membre ADIS.

Au loc discutii
Dl Presedinte Soponaru Costica face mentiunea ca la sedinta pe comisii, 7 si 2,

domnii consilieri l-au desemnat ca reprezentant ADIS pe domnul Primar.
DI. Liviu Mititelu - il intreaba pe domnul Presedinte daca s-a lamurit cu

reprezentantul ADIS. Daca ambele comisii a-ti luat aceasta decizie l-ati intrebat si pe

domnul Primar, bineinteles daca a fost de fata, daca este de acord ?In momentul cand ati
hotarat acest lucru trebuia sa veniti si cu anumite propuneri si anume ca dumneavoastra
comisia 1 si 2 sunteti de acord ca domnul Primar sa fie reprezentantul ADIS pentru a

solutiona probleme societatilor economice din comuna ,la plata gunoiului menajer.
Trebuia sX-i spuneti domului Primar ca este foarte inportant sa discute asuPra pretului.

Dl Avadani face mentiunea ca Primarul trebuie sa-i reprezinte la ADIS.
Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul 2

- cine este pentru ? - 15 vofuri "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 15 voturi ,,perrtrrt", ...O..voturi ,,impotrivi",

....0..,,abtineri".

Se trece la punctul3 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor in cazul obligafiilor bugetare restante la

31.1,2.2078 datorate bugetului local al comunei TArgu Trotug, judepl Bacau.

Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu -il intreaba pe domnul Soponaru daca la sedinta pe comisii a chemat pe
cineva sa li se explice acest punct? Eu va spun ca am venit la prima ora dimineata si am

chemat. Trebuie explicat sa auda si colegii nostrii ce inseamna accesoriile. Doresc sa nu se

inteleaga gresit sa se ajunga pe alte cai, unii cetateni care au debite la primarie de zece

douzeci de milioane de lei, sau in speta mai stiu eu pe cineva care are datorii la primarie de

ordinul sutelor o sa le stearga datoriile de la primarie, asta sa o creada dumnealor. Datoriile
vor fi aceleasi dar scad penalitatile. Amenzile si alte datorii acelea vor ramane. Se vor sterge

numai majorarile si penalitatile.
Nu mai sunt discutii



Se supune la vot punctul 3 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 75 vofuri "pentru"

- cine cste impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotXrAre a fost aprobat cu 15 voturi ,,plrrtrd', ...0..voturi ,,impotriv1,,,

....0..,,abtineri".

Se trece la punctul4 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru planul
Urbanistic Zona\,, Construire locuinta P+M si imprejmuire teren, sat Tuta, comuna Tg
Trotus judetul Bacau"
Amplasament: teren extravilan Tarla 61 P1314/34 Suprafata : 1.720 mp nr.cadastral
617 57P op a Ciprian Catalin.
Nu sunt discutii

Se supune la vot punctul4 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 75 vofuri "pentru"

- cine este impotriva
- cine se abtine ? - vot "abtinere"

Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu lSvoturi,,pentru",...0..voturi,,impotrivtr,,
....0..,,abtineri". respins

Se hece la punctul5 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru planul

Urbanistic Zonal,,Construire parcare auto si hala service auto, sat TArgu Trofus, comuna
Targu Trotus, judetul Bacau" Amplasament: intravilanul extins T3g, Pg13/ 13 nr.cadastral
62163 Suprafata : 6T6Smplnitiator: SC WBR AUTOTRANS SRL prin Radu Bogdan.

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul5 al ordinei de zi

- cine este pentru ? -15 vofuri "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pertttu", ...0..voturi ,,impotrivi",

.....,,abtineri" .

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si finantarii manifestarilor cledicate Zilei
Nationale a Romaniei - 1 Decembrie 2079

Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - la comisia 3 am sa vorbesc si in numele colegilor mei. Am citit cu

totii ca suma alocata zilei de lDecembrie este de 3000 lei. Ieri am anuntat-o si pe dna Secretar
ca dorim sa stim exact ce se face cu aceasta suma de bani.

D-na Viceprimar explica domnilor consilieri ce s-a facut anul trecut cu aceasta suma
de bani si asa o sa se faca si anul acesta.

Dl. Liviu Mititelu - este al patrulea an care cer in mod justificativ ce se face cu bani.
D-na Viceprimar vine cu noi explicatii si totodata invita si pe domnii consilieri locali

sa participe la manifestarile dedicate de 1 decembrie.



Dl. Liviu Mititelu - mai exact eu cred ca se acorda copiilor o suma modica iar restul
sumei se face protocolul la primarie. Dar trebuie schimbata aceasta reguld.

D-na Viceprimar - nu cred ca aveti dreptate, din banii acestea s-a facut un minim,
mir-rim pentru protocol. Nu am fost prezenti numai personalul primariei ci si consilierii locali

si alti invitati, la acest minim protocol au participat si cetatenii comunei.
Dl. Liviu Mititelu - ati facut cumva invitatii pentru toti consilieri pentru a participa ltr

aceasta festivitate?
D-na Viceprimar - desigur pentru dumneavoastra ce inseamna ziua nationala cle 1

Decembrie?
Dl. Liviu Mititelu - nu am nevoie de aceasta invitatie, eu meditez pentru ca aceasta

suma sa mearga la copii nevoiasi din comuna.
Au loc mai multe discutii

Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot punctul 6 al ordinei de zi

- cirre este pentru ? - 15 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hot[rAre a fost aprobat cu 15 voturi ,,plrrtr1J", ...O..voturi ,,impotrivt",

....0..,,abtineri".

Se hece la punctul 7 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunea de

functionare gi de dezvoltare pentru trimestrul lII2019.
Au loc discutii
D-na Contabil - cred ca a-ti studiat proiectul de hotarare
Dl. Consilier Puluc- am observat ca la sectiunea de dezvoltare sfarsitul trimestrului

I,II si III este alocata suma de 425 de lei, in urma cheltuielilor care s-au facut rezulta suma de

329 lrrrli lei, diferenta ar fi de 96 mii lei trimestrul IV. Ce veti face cu aceasta suma cum o veti
cheltui?

D-na Contabit - sectiunea de dezvoltare o alimentam din sectiunea de functionare si

afunci facem transfer din sectiunea de functionare unde apare cu minus 425 se regasesc in
sectiunea de dezvoltare. Alimentarea o facem sa fie contul alimentat pentru a face cheltuieli.
Conful se alimente aza in functie de necesarul care trebuie.

D|. Ungureanu P. - eu nu sunt deacord cu aceasta executie bugetara, penh'u ca/ nu s-a

facut la timp. In Legea 273 spune clar ca executia bugetara trebuie facuta la timp. Ati miscat

ceva, dar nu este domnul Primar, nu intelege ca trebuie facuta nota de fundamentare si

cheltuielile care se fac si ce vor fi nevoie pentru cheltuieli. Nu inteleg ce se intampla -
cheltuieli deszapezire nu e trecut am intrat in cheltuielile acestea?

D-na Contabil - da, domnule Ungureanu cand am incheiat contul de executie la

d,eszapezire a fost la 1" ianuarie 2019. Dumneavoastra stiu ce doriti, fiecare leut sa-l trecem

dar sa stiti ca se munceste suplimentar fara un leu in plus.
Dl Ungureanu P. - eu vreau sa apara si la noi orice banut care a fost cheltuit exact cum

apare si la finante. La autoritati executive daca nu scrieti nu putem sa ne dam seama,

deasemenea nu stiu ce inseamna indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
D-na Contabil - adica este indemnizatia dumneavoastra de consilier.
Dl. Ungureanu - am constatat ca de la o luna la alta suma creste cu 200 mii lei acestea

sunt banii nostri?



D-na contabil - mai sunt si alti adica indemnizatii salariale cand am spus ,,si"
inseamna si altceva.

Dl. Ungureanu - cand v-am intrebat de ce nu a-ti spus ca sunt consilieri si mai este
cineva platit.

D-na Contabil - pai dumneavoastra stiti domnul Ungureanu ca sunteti consilier de
atata timp.

Dl. Ungureanu P - este nemultumit de raspunsurile doamnei contabil. Pune o serie de
intrebari la care ii se dau raspunsurile de doamna contabil. Acuza ca nu exista mai multa
transparenta . Se adreseaza domnilor consilieri nemulfumit de raspunsurie doamnei contabil
acestea fiind incomplete. Raspunsurile date sunt doar un sfert nu sunt date detaliat. Sumele
pe toate capitolele si sectiuni nu sunt complete.

D-na Contabil - explica ca volurnul de munca este foarte mare. Domnul Ungureanu
mai are si alte indatoriri ca si consilier local. Se adeseaza doamnei Viceprimar sugerandu-i ca

poate fi ajutata la anumite lucrari de domnul consilier.
Dl. Ungureanu - este foarte iritat de afirmatia doamnei contabil adica eu va intreb de

bani si dumneavoastra ma trimiteti pe teren sa-i fac treaba lui doamna Viceprimar? Consider
ca acest proiect de hotarare in ce priveste executia bugetara este insuficient pentru a putea sa-
l aprobam.

Aduce in discutie si cererea sa, facuta conform Legii nr.544/2001, pentru a putea vedea
contractul privind filmarea sedintelor daca mai trebuie prelungit,a fost intrebat si domnul
Primar daca exista asemenea contract si a afirmat ca este . L-am intrebat apoi daca poate sa
ne puna la dispozitie acest contract pentru ca nu pot face un proiect de hotarare daca nu am
acest contract. Am ajuns la concluzia ca un consilier local poate cere orice document fara lege
de aceea am solicitat acest contract conform Legli544/2001. Am facut aceasta cerere pe motiv
ca nu se filmeaza sedintele de consiliul local intotdeauna si am crezut ca nu exista contract.
Am constatat ca acest contract nu s-a respectat. Da citire si din contract.

Dl. Consilier Avadani - este de parere ca, domnul Ungureanu sa vorbeasca mai putin
si punctat. Nu a-ti inteles ceva la un capitol, la sedinta pe comisii o puteti intreba pe d-na
contabil.

Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul 7 al ordinei de zi

- cine este pentru ? - 7 voturi "pentru"
- cine este impotriva 0
- cine se abtine ? - 8 voturi "abtinere"( Mititelu L, Sabdu D., Ungureanu P., Ababei

C., Avadani A, Mititelu I., Boboc I.,Puluc V.)
Proiectul de hotirAre a fost respins cu 7 voturi ,,pentru", ...O..voturi ,,irnpotrivd",

....8..,,abtineri".

Se trece la punctul 8 al ordinei de zi
Proiect de hotarare pentru aprobarea actualizarii Devizului general dupd incheierea
contractelor de achizifie publicd, conform OUG nr.114/2018, INSTRUCTIUNEA ANAP
NR.1/2019 9i CAM 2.25% pentru obiectivul de investifie ,,INFIINTARE RETEA
CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TARGU TROTUS,

JUDETUL BACAU".
Au loc discutii
Invitat dirr partea SC Capital Inveast este dl. Inginer Georgescu .



Dl. Georgescu - saluta consiliul local. Initial legislatia a fost cu 0,33 dupa data de 16

aprilie 2019, Ministerul Finantelor Publice a dat un act normativ in care s-a modificat CAM
cle la 0,33 la 2,25 diferenta de 1,8 este strict pentru lnanopera suma de 2,3 n'rii lei plus TVA iar
baniii se duc la stat, este o cota care este legiferata.

Dl Liviu Mititelu - am dori sa stim daca aveti cunostinta ca acest proiect a fost
respins. Valoarea acestui contract fiind de 4 n'riliarde. Noi am fost un pic indignati pentru ca

s-au schimbat un pic regulele jocului. Dl. Georgescu - acea diferenta o reprezinta manopera
perf ora crescand salariile in constructie.

Dl. Liviu Mititelu - trebuia sa va luati o marja sa va asigurati.
Dl. Georgescu - eu imi iau marja pentru motorina, benzina si alte cheltuieli nu pe ce

legifereaza statul.
Dl. L Mititelu - nu mi se pare corect si de bun simt sa mai scoatem din buzunrul

consiliului local inca 100 de mii de euro. Cu banii acestea putem face 2 km de asfalt, fapt
pentru care noi circulam in conditii improprii.

Dl. Georgescu - nu este cerinta lui Capital Invest, comuna Targu Trotus nu este

singura comuna beneficiara a acestui program. Cititi va rog toate instructiunile venite de la
MDRAP si vedeti acolo ca se cer actele aditionale cu noul tari{ al manoperei.

Dl Dinu V- toata finantarea aceasta are o cota parte prin program si o cota parte a

primariei care trebuie platita. Eu va intreb de ce toate asigurarile acestea trebuie platite suta
la suta de primarie? Cred ca primaria are o cota separat de finantare iar bani primiti de la
guvern vin in baza unei legii iar toate cotele despre care spuneti dumneavoastra vin tot prin
legii. Va intreb iarasi de ce primaria care are cota ei de 10 la suta trebuie sa achite toate
modificarile integral? Credem ca daca vor mai veni modificari de genul acesta valoarea
proiecfului va depasi aceasta investitie prin program. Nu intelegem de ce toate aceste

modificari trebuie sa le plateasca primaria?
Dl. Georgescu - nu va pot raspunde la aceasta intrebare, faceti scris la Ministerul

finantelor si vedeti ce raspuns veti primi de acolo. Tot ce depasesc plata acestor contracte
sunt neeligibile si cad in sarcina beneficiarului. Va asigur ca peste tot este acelasi lucru.
Dl. Dinu - noi consilierii locali nu putem citi toata aceasta legislatie si nici nu putem vota asa

oricum, de aceea va punem mai multe intrebari.
Dl. Georgescu - Doresc sa va anunt ca eu nu stiu ce contract a achitat comuna Targu Trotus
cu Ministerul Dezvoltarii ca sa putem sa vedem suma care este acolo.
Dl. Liviu Mititelu - suma o avem noi.
Dl. Georgescu - v-am spus ca nu am cunostinta de suma incheata in contract. Pentru a va
edifica este foarte bine sa faceti o adresa catre MDRAP. Considerati ca 23 mii lei pe care

trebuie sa-i suporte comuna Targu Trofus este atat de mare?
O parte din domnii consilieri obiecteaza nefiind de acord cu aceste sume pe motiv ca in

comuna nu au asfalt si drumurile sunt impracticabile.
Dl. Liviu Mititelu - m-am saturat de cati bani se cheltuiesc in comuna asta fara sa se faca

ceva, eu platesc 60 milioane impozit pe an si imi rup masina in doua de aceea sunt foarte
frustat.
Dl. Soponaru - nici un metru de asfalt nu vom putea pune in satul Viisoara pana nu vom
termina canalizarea .

Dl. Avadani - eu inteleg ce se intampla cu aceste acte aditionale dar, va intreb de ce ati lasat
lucrarea neterminata? In saful Viisoara nu se poate circula, raman masinile impotmolite in
noroi.



Dl. Georgescu - vreau sa va spun ca o parte dir-r lucraile lunilor iulie si august au fost platite
in luna octombrie, avand in vedere contexful politic, ca noi nu am luat banii, nu puteti sa ma
fortati sa lucrez la dumneavoastra. Conform instructiunilor primite de la Ministerul
Finantelor si Lucrarilor Publice in cazul in care Ministerul Finantelor Publice sisteaza platile,
sunteti obligati sa ne finantati din bugetul local. Referitor la metodologia de lucru sa vin sa

va fac racordurile, nu putem pana cand colectorul este nu este facut, pana cand statiile de
pompare sunt racordate, pentru fapful ca populatia nu foloseste canalizarea din punct de
veclere al apelor uzate nu cred ca aveti dreptate ca v-am pus cutiful la os. Nu crecl ca

dumneavoastra ati lucra fara bani din luna lui august.
Dl. Liviu Mititelu - cred ca ar fi fost foarte bine sa fi terminat lucrarea facuta pana acum cu
simt de raspundere, adica puteati sa nivelati macar terenul. Noi poate eram intelegatori daca
vedeam ca nivelati acel teren tinancl cont ca Viisoara este un sat numai de batrani.

Dl. Ungureanu P - eu va intreb daca actul aditional care s-a facut prima data are
legafura cu lucrarea de acum ?

Dl. Georgescu - da, are legatura cu CAM - 0,33 se fac mai multe calcule.
Dl. Consilier Ungureanu - nu mis e pare corect abordarea ca si firma, daca mi se intampla
ceva imi iau sculele si am plecat, din moment ce ati incheiat un conhact si a fost si aprobat
chiar daca se opreste finantarea trebuie sa urmati anumiti pasi din acel contract. Nu puteti sa
luati bani decat dupa devizul de lucrari.
Dl. Consilier Ungureanu repeta o parte din problemele relatate de domnul Liviu Mititelu si
domnul Avadani.
Dl Georgescu ii raspunde la o serie de nemultumiri domnului Ungureanu si anume, - Codul
Fiscal te obliga sa faci situatie de lucrari lunar, metodologia de lucru este impusa si de
furnizori pentru faptul ca, avand in vedere volumul de lucru prin PNDL 2077 si 2018, nici un
producator nu o sa poata sa faca in asa fel sd iti aduca tie materialele in santier. Faptul ca

Primaria vine si pune pe anumite strazi sort nu are nimic de a face cu lucrarea mea deoarece
eu sunt raspunzator de acea strada sau portiune de lucrare pana la recetia sa, teoretic eu
trebuie sa ingradesc acea bucata de 60 cm si sa o las asa pana la anul cand voi veni inapoi si
voi termina lucrarea. Poate exista si posibilitatea ca, daca nu sunt bani sa nu mai finalizam
acea lucrare. Asta este realitatea nu am de unde plati salariile la 100 de oameni daca nu-mi
primesc banii. Faptul ca voi termina lucrarea pe banii mei este o aberatie tinand cont ca am
10 comune din judet. Legea constructiilor spune clar ca daca o luna nu primesc salari, sistez
lucrarea.
Dl Ungureanu - sa inteleg ca nu ati fost platit la timp?
Dl Georgescu - foarte adevarat, am o factura pe luna august de 100 de mii lei care nu a fost
platita.
Dl. Ungureanu - nu stiu ce se intampla ca o suma de bani de la PNDL au fot depusi.
Dl. Georgescu - exact ce va spunea d-na contabil creditele nu inseamna bani. Iar banii nu au
fost alocati de la Bucuresti.
Dl. Liviu Mititelu - domnul inginer noi daca aprobam acest CAM de 2.25 dumneavoastra va
intoarceti la munca?
Dl. Georgescu - nu, adica banii prin PNDL nu se stie cat se vor plati din facfuri, stiu ca ieri a

fost rectificare de buget pentru anul201.9, stati sa vedem cum va arata bugeful la anul. S-ar
putea sa apara o normativa multi anuale unde se vor depune banii in cuanfume fixe.
Dl. Dinu V. - cand preconizati sa terminati lucrarea ?



Dl. Georgescu - opinia mea este ca, in anul 2020 se vor aloca bani, nu cred ca au treaba cu
apartenenta politica iar pentru anul2021, nu stiu nimic.
Dl. Dinu - va intreb, ca noi ne chinuim cu o groaza de probleme, ca nu avem asfalt in acea

zona.
Dl. Georgescu - cred ca se vor rezolva toate problemele dupa rectificarea de buget, in ce

priveste asfalrul in acea zona nu va pot spune rdn'dc, dar cred ca se va rezolva.
Dl. Ungureanu - ce vom face noi daca nu vor fi alocati bani prin PNDL?
Dl. Georgescu - da in continuare lamuriri privind banii si lucrarile prin PNDL.
Dl Cernea - va rog sa ne spuneti cu acest CAM majorat, legea va permite sa ne cereti banii
astea in plus? Sau ne obliga pentru a finaliza lucrarea? Dl. Georgescu - Legea va obliga, este

o cota care eu o dau la stat.
Dl. Cernea - daca va obliga llaideti sa terminam si cu canalizarea aceasta.

Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul 8 al ordinei de zi

- cine este pentru ? - 11, vofuri "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 4 vofuri "abtinere"(

D
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 11

....4..,,abtineri" .

Se trece la punctul 9 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat

a terenului, in suprafati de 323 m.p teren aferent proiectului ,, Amenajare parcare primaria
comunei TArgu Trofus".

Nu au loc discutii
Se supune la vot punctul 9 al ordinei de zi

- cine este pentru ? - 75 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 15 voturi ,,perrtrt", ...0..voturi ,,irnpotrivd" ,

....0..,,abtineri".

Diverse.
Dl. Consilier Goaga este nemultumit de lucrarea cu, canalizarea deoarece firma prestatoare
cand au bagat in pamant conducta au folosit petris de proasta calitate adusa din raul Trotus.
Primaria s-a apucat si am pus noi pietris pentru refacerea drumului.
Eu o intreb pe d-na Viceprimar cat a costat o masina de balast?

Dna Viceprimar - o masina cu capacitatea de 20 metri cubi costa 3000 lei, fara transport.
Dl. Liviu Mititelu - ridica din nou problema becurilor si iluminatului stradal.
Dl Ungureanu P. - asta inseamna cand votam bugetul fara sa ne uitam si sa analiazarrl

capitolul transporturi, se pun masini cu balast. Bugetul trebuie aprobat pe capitole.
In legafura cu Contracful de filmare va anunt ca nu mai e necesar sa mai facem proiect de

hotarare, dar citind mi-am dat seama ca toate sedintele de Consiliul Local trebuiau filmate.
Va inheb pe dumneavoastra ce se antampla? Doresc sa va reamintesc ca acest contract nu a
fost aprobat in sedinta de noi. Ma intreb daca exista contract de ce nu sa filmat de ce nu s-a

respectat?

Mititelu L, Ungureanu P., Sabau D, Boboc

voturi,,perrttu", ...O..voturi,,irnpottivtr",



Dl. Boboc - anunt ca, autogrederul a intrat pe toata strada unde locuiesc eu, va rog sa
luati masuri.

Dl Ungureanu P - trebuie luate masuri ca nu au respectat contracful si nu a filmat toate
sedintele de consiliul local.
Presedintele de sedinta declara incllisa sedinta de consiliul local drept pentru care s-a
incheiat prezenful Proces - Verbal.

Presedinte de sedintd,
Consilier poponaru CosLica

0, '* ---

Secretar general a b'olhunei Targu Trotus,
Elena BORpEIANU
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intocmit,
Toma Daniela
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