
PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local din 31.10.2018

In conformitate cu dispozitiile art.z9 alin.(1) din Legea
administratiei pubiice locale nr.275/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, att fost convocati pentru astazi in sedinta
ordinara a consiliului local prin clispozitia nr.176 din 25.70.2018 a
domnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt pre zentr 14 consilieri, absentAnd
nemotivat 1 consilier dl. SfArlea Niculai.

Fiind intrunit cvorumul prevazut de lege, r)ecesar pentru aprobarea
proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi, sedinta este legal
constituita si isi poate incepe lucrarile.

Presedinte de sedinta ales pentru luna octombrie 2018 este domnul
consilier local, Ungureanu Petrea.

In deschiderea sedintei saluta Consiiiul Local.
Se da citire ordinei de zi:
7. Proiect de hotarare privind desemnarea d-lui consilier Vacaru

Petrea presedinte de seclinta pentru luna noiembrie 2078.
2. Proiect c1e hotarare privincl aprobarea organizarii si finantarii

manifestarilor cledicate Zilei Nationale a Romaniei 1 Decembrie 2078 -
Centenarul Marii Uniri.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Tg. Trotus, judetul
Bacau.
4. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zr
- cine este pentru ? - 14 voturi "pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - vot " abtinere"
Se supune la vot Procesul verbal al sedintei ordinare din 28.09 .2078.

Nu sunt cliscutii.
- cine este pentru ? - 14 voturi "pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - vot "abtinere"

Se trece la punctua I al ordinei de zi
Proiect de hotdrAre privincl desemnarea d-lui consilier Vdcaru Petrea

preqeclinte cle;eclinfd pentru luna noiembrie 2078.
Nu sunt cliscutii
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Se supune la vot punctual 1

- cine este pentru ? - 14 voturi " perrtttJ"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 1,4 voturi ,,pertttLt",

... 0..voturi,,impotr iv i", .. . .0,.,,abtineri ".

Se hece la punctul2 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea organizarli si finantarii

manifestarilor dedicate Zrlei Nationale a Romaniei 1 Decembrie 2O7B -
Centenarul Marii Uniri.

Au loc discutii
Dl. consilier Liviu Mititelu - doresc sa stiu cu aceasta suma de

2000 1ei ce se va face?
Dl. Primar - se vor cumpara dulciuri pentru copii, coroane si alte

materiale care sunt necesare pentru a marca evenimentul.
Dl Liviu Mititelu - anul trecut a fost alocata tot aceeasi suma, mai

concret ce s-a cumparat c1e acesti bani?
Dl.Primar - s-au cumparat dulciuri pentru copii, cornuri, ceai, ia fel

au fost cumparate coroane pentru toate monumentele din comund.
Dl. Liviu Mititelu - cred ca ar putea fi suplimentata suma aceasta cu

1000 c1e lei tinancl cont ca sunt foarte multi copii cu probleme financiare.
Dl. Primar - se poate modifica bugetul pentru a fi suplimentata

suma c1e 1000 lei fata cle 2000 lei. Eu ca initiator al proiectului sunt de
acord.

Se supune la vot proiectul cle hotarare pentru suma de 3000 lei .

Se supune la vot punctul 2 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - l4voturi " pentrl)"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - vot "abtinere"
Proiectul de hotirare a fost aprobat cu L4 voturi ,,petatrlt",

...0..voturi,,impotr iv tr", .. .,0..,,abtineri".

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect cle hotarare privincl aprobarea rectificarii bugetului de

venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Tg. Trotus, judetul
Bacau.

Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - la aceasta rectificare a bugetului local intocmit

pe sectiunii de dezvoltare a fost strecurata o greseala poate a-ti pus o

e
L^



virgula si a dat cu minus suma de 510 lei, la transporturi aveti minus 65
mii lei, protectia mediului plus 25 mii lei, locuinte servicii plus 20 mii lei.

DL. Mititelu Liviu - cred ca inainte de aceasta rectificare bugetara,
asa cred eu, ca sa nu mai afirme domnul Primar Forcos ca noi suntem in
necunostinta de cauza, desi cred ca toti consilierii locali suntem in
cunostinta de cauza. Inainte de aceasta rectificare trebuia sa aiba loc
executia bugetara fapt pentru care nu s-a intamplat. Va reamintesc ca
executia bugetara trebuia sa aiba loc la data de 30 septembrie a anului in
curs. Ar fi trebuit sa stim in ce mod se cheltuie banii, unde se duc, stiu ca
si noi trebuia sa facem cerere mai inainte de toate, ceea ce nu am facut.

Cred ca, corect ar fi sa stim si noi sume exacte cum au fost
repartizati banii si anume pentru ce lucrari (podul de la Tuta).

Noi mai inainte cerem, facem lucrarile, cheltuim banii, si dupa care
facem rectificare de buget.

Va rog sa ne spuneti domnule Primar daca dumneavoastra a-ti
facut lucrarile la Tuta inainte de executie si rectificare. Stiu ca au venit in
control de la ISC si au oprit lucrarile. Dumneavoastra a-ti continuat cu
aceste lucrari nici nu stiu cum pe structura veche. Cand au venit de la
Curtea c1e Conturi acestiea nu au fost deacord cu aceasta lucrare
,cleoarece nu a fost conforma si a trebuit returnati banii. Va intreb
domnule Primar daca a-ti facut aceasta lucrare cu o firm a autonzata.

Dumneavoastra a-ti sfidat in continuare Consiliul local.
Dl. Primar - da, in anul 2076 am fost opriti de domnii de la ISC. In

acest moment institutia noastra cletine acest Proiect, au fost si cei de la
ISC si avem si Diriginte c1e santier. Toata aceasta lucrare este legala.

Dl. Primar il intreaba pe domnul Liviu Mititelu de unde stie ca
aceasta lucrare nu este conforma si daca a fost in zona pentru a vedea
aceasta lucrare . In continuare vine cu mai multe explicatii tehnice.

Dl. Liviu Mititelu - oricum nu sunt multumit de raspunsurile pe
care le clati, cloresc sa stiu pentru ce alocati suma de 30 de mii lei in sat
Tuta pentru utilaje, pentru caminui cultural, etc ?

Dl. Primar - da este vorba de Caminul Cultural de la Tuta unde se
vor turna cateva alei.

Dl. Liviu Mititelu - daca vom aproba aceasta lucrare cu asfaltul
cle la Tuta , doresc sa stiu din momentul cand veti termina cu acest sat,
dupa cele afirmate c1e clumneavoastra, a-ti spus ca veti continua lucrarile
la Tg. Trotus uncle si anume?

Dl. Primar - am spus-o si mai repet ca, este vorba de parcarea
Primariei si clrumul care duce spre cimitir acestea vor fi asfaltate.



Dl. Liviu Mititelu - dupa receptia finala a drumului de la Tuta
acesta va trece din nou in aclministrarea Consiliului Judetean?

Dl. consilier Goaga - avand in vedere dispozitia domnului Primar
prin care cleleaga anumite atributii de serviciu Viceprimarului si la
anumiti angajati, Viceprimarul asigura intretinerea drumurilor comunale
si satesti din bani publici. In lista de investitii apare la capitolul
transporturi modernizare drumuri de interes local in comuna Tg. Trotus
in valoare de 10 mii lei.

Va intrteb doamna Viceprimar care sunt aceste drumuri si daca s-
au facut modernizarea lor si receptia acestora.

D-na Viceprimar raspunde ca este vorba de doua Proiecte pentru
care nu s-a obtinut finantarea lor.

Presedintele de sedinta intreaba daca d1 Goaga este multumit de
raspunsul dat de d-na Viceprimar.

Dl. Ungureanu P. este deacord cu cele prezentate de dl. Liviu
Mititelu Cd, ar fi trebuit sa le fie prezentata executia bugetara. Se
adreseaza cl-nei contabil ca la urmatoarea rectificare bugetara doreste sa
le fie prezentate si subcapitolele pentru ca domnii consilieri sa vina cu
lectia invatata. Nu mai era necesar sa ne explice domnul primar ce se
intampla cu banii cleoarece se puteau vedea din capitole si subcapitole.

D-na Contabil afirma ca este normal ca domnul Primar sa vina cu
explicatii atat timp cat clumnealui este initiatorul acestor proiecte de
hotarare. El este cel care gestioneaza . Nu eu doresc aceste rectificari de
buget. Nu se spune cle raport contabil , nu eu fac propuneri. Dl. Primar
este in masura sa va clea toate explicatiile.

Dl. Ungureanu P. - eu nu crecl ca executia bugetara o face dl. Primar
ci dumneavostra.

D-na Contabil - ieri am fost cu executia bugetara pe trimestrul 3 la
Bacau si am vizat aceasta pentru sedinta de consiliul local urmatoare.

Dl. Ungureanu P. - stiu ca de la Consiliul Judetean intotdeauna se da
la timp executia bugetara pentru ca asa prevede legiuitorul.

D-na contabil - claca eu a-si fi prezentat o mica modificare imediat
cream suspiciuni. Pana nu am viza de la Directia de Finante nu voi
prezenta nici o executie bugetara in Consiliul Local. Trebuie sa fie vizat
pana la ultimul banut si virgula pentru a nu fi discutii si a crea
suspiciuni.

Dl. Presedinte de sedinta afirma ca, nu va vota acest punct deoarece
nu a fost prezentata executia bugetara.

Se supune la vot punctul 3 al ordinei de zi
- cine este pentru? - 11 voturi "pentru"
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- clne este impotriva ?

- cine se abtine ? - 3 voturi "abtinere"(Ungureanu P., Mititelu
L. si Barote M.)

Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 11, voturi ,,perrtru",
...0..voturi,,impotr ivd,", ... .3..,,abtineri".

DIVERSE
Dl. Primar da citire cererii domnului Gal Gabriel care solicita

concesionarea a 2000 mp teren pentru amplasarea unei spalatorii auto.
Au loc o serie de discutii intre domnii consilieri locali.
D-na Secretar vine cu precizari si anume ca nu poate fi schimbata

categoria de folosinta pe acest teren, nu se pot face constructii, acesta
facancl parte din categoria pasune .

Dl. Liviu Mititelu - face referire la hotarareanr.9769 din 78.09.2077
privind Contractul de administrare dintre Consiliul Judetean si UAT
Tg. Trotus. Doresc sa stiu daca au fost luati bani din bugetul loca1 pentru
aceasta asfaltare, cand se vor incepe aceste lucari si in Tg. Trotus sau
daca exista un proiect prins prin PNDL 2 sau 3 sau vor fi luati bani iar
din bugetul local. Sunt de parere ca bine ar fi ca aceste lucrari de
asfaltare sa fie facute prin acest program, iar cu banii din buget sa facem
trotuare, racorduri la canalizare etc.

Dl. Primar - ce aveti dumneavoastra in fata este primul contrac!
care a fost modificat prin act aditional, prin care se spune clar ca se va
face cu bani de Ia bugetul local. Este posibil sa prindem un contract si
prin PNDL 2.

Dl. Liviu Mititelu stim ca dumneavoastra aveti angajat un
consilier personal care a fost angajat pentru a se ocupa de proiecte. Unde
sunt marile proiecte? nu se vede nimic.

Dl. Primar clumneavoastra nu stiti cum se ltcreaza in
aclministratia publica.

Dl. Liviu Mititelu - stiu ca aceste persoane lucreaza mai mult
pentru interesul propriu, va rog sa-mi dati exemplu de un singur proiect
de care sa ocupat domnul consilier personal.

Dl. Primar - da, sunt cateva proiecte cum ar fi: lucrarile de la
Scoala, asfaltarea cle Ia Tuta, canahzarea, caminul cultural de la Tuta,
pocluri si poclete.

Dl. consilier Andar Laurentiu - ce se intampla cu caminul cultural
c1e la Tg. Trotus daca poate fi reabilitat.

Dl Primar - nu cred ca se poate.
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Dl Liviu Mititelu - de ce nu se poate face reabilitare pe cladirea
veche? cum se dau banii la biserici?

Dl.Primar - vor aduce facturile, asa am ales noi sa lucram pentru a
nu fi suspiciuni.

Dl. consilier Goaga referitor tot la Dispozitia cu delegarea
atributiilor cloamnei Viceprimar, doresc sa o intreb si anume ,, rezolva
problemele c1e buna functionare a institutiilor din invatamant". Sa
rdspundd d-na viceprimar ce probleme a rezolvat dumneaei in
invatamant, adica cate lucrari sunt in care v-ati implicat, nu doar cu o
singura plimbare.

D-na Viceprimar - a fost rezolvata problema la Viisoara a peretelui
din interiorul scolii, care era plin de infiltratii si mucegai.

Au loc mai multe discutii in contradictoriu.
Dl Primar afirma ca impreuna cu d-na viceprimar au dus la capat

toate lucarile legate de scoala.
D-na viceprimar - 1a scoala din Tg. Trotus m-am implicat si am si

rezolvat problema cu iiuminatul fiind o problema destul de dificila cu
fluctuatiile cle tensiune. Mentionez ca la cererea d-nei Director am
actionat intotdeauna prompt gi in limita resurselor.

Dl. consilier Goaga - pe teritoriul comunei mai sunt proprietari
care nu au domiciliul pe taza r\oastra, este vorba de un teren arabil al
carui gard este uumai din salcami incomodand circulatia pe sensul catre
Tg. Ocna.

D-na viceprimar - aceasta problema sesi zata de dl Goaga este
aproape rezolvata. Inca clin primavara acestui am vorbit cu persoana
care detine acest teren pe care il are luat in concesiune si a promis ca va
curata terenul.

Dl. consilier Goaga - clupa ce a fost votat bugetul am venit cu
rugamintea de a avea in vedere si reparatia salii Pastia de la Viisoara,
care se afla intr-o stare avansata de degradare, i-a cazst tigla , pereti
cazuti etc.

D-na Viceprimar - legat de aceasta sala am vorbit si cu dl. Primar
si vom continua lucrarea cu sala Pastia, cu acea lucrare care s-a inceput si
la statia de pompare si la rezervorul de apa.

Dl. Primar - vom avea in veclere ca la bugetul pe 201,9 sa fie prinsa
si aceasta saia cu reparatiile necesare.

Dl. consilier Liviu Mititelu - vad ca pe tractorul primariei urca
cine doreste nu a-ti stabilit o persoana care sa lucreze pe el?

Dl Primar - si eu am lucrat pe el deoarece nu am avut la acel
moment nici o persoana.
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Dl. Liviu Mititelu - am aici o hartie pe care va rog sa o cititi cu
voce tare .

Dl. Primar - nu stiu ce este aceasta.

Dl. Liviu Mititelu - nu va aduceti aminte? este o discutie intre
dumneavoastra si parintela de la Tuta, in care rna acuzati ca v-am adus
prejudicii de imagine.

Dl. Primar- ce aveti dumneavoastra aici este o farsa aceasta nu este
aclresa mea de email.

Dl. consilier Ungureanu P. pana la urma intre cine a fost
cliscutia?

Dl. Liviu Mititelu - intre domnul Primar si parintele de la Tuta
Nu mai sunt dicutii.

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta de consiliul local
drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces - Verbal.

Presedinte de sedintd,
Ungureanu Petrea

Secretar comuna Tirgu Trotus,
Elena BORDEIANU
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