
PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local din 11.09.2019

in temeiul art. 133 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, ati fost convocati pentru astazi in sedinta ordinara a consiliului
local prin Dispozitia nr.'1.43 din 05.09.2019 a domnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti 15 consilieri.
Fiind intrunit cvorumul prevazut de lege, necesar 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 septembrie 2019 este Puluc Vasile
care in deschiderea sedintei saluta Consiliul Local.

Domnul Presedinte da citire ordinei de zi:
L. Proiect de hotarAre privind desemnarea d-lui consilier Sabdu Dorinel
preqedinte de gedinta pentru luna octombrie 2019
2. Proiect de hotarAre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau
3. Proiect de hotarare privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care
au obtinut rezultate deosebite la competitiile gcolare judetene si
interjudetene/ regionale, or ganizate in anul scolar 2018-2019 .

4. Proiect de hotardre privind aprobarea planului de analiza si acoperire a
riscurilor pentru comuna TArgu Trotus.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual si de perspectiva
pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate
prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentd la nivelul Comunei Tdrgu Trotus,
jud. Bacau.
Presedintele de sedinta anunta suplimentarea ordinei de zi cu un punct si

anume;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Devizului general dupa
incheierea contractelor de achizitie publica, conform OUG nr.114/2018,
INSTRUCTIUNEA ANAP NR.1/2019 si CAM2.25% pentru obiectivul de
investitie , INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN
LOCALITATEA VIISOARA , COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL
BACAU"
7. Diverse.

Dl. Ungureanu P - doresc ca aceste suplimentari a ordinei de zi sa nu mai
aiba loc inainte de sedinta.

Dl. Primar - nu e dupa noi daca documentele vin mai tarziu si este foarte
urgent aprobarea unui proiect de hotarare in prima sedinta ordinara, nu avem
ce face. Nu stiu cu ce va deranjeaza.

Dl. Ungureanu P - nu am timp sa studiez acest proiect asa zice legiitorul sa
fie transmis documentul cu 5 zlle inainte de sedinta.

Presedintele de seclinta supune la vot suplimentarea ordinei de zi si este
aprobatd cu 11 voturi pentru gi 4 voturi ablinere ( Boboc, Mititelu L, Sabau gi

Ungureanu P) .



D-na Secretar r-nulturneste domnilor consilieri ca, materialele de sedinta

pe comisii ar-r fost pleclate in termen.
Se supune Ia vot procesul ver"bal al sedintei ordinare din luna august

2019.

Au Ioc rliscutii
Dl. consilier Liviu Mititelu - la punctul nr. 4 eu nu regasesc discursul

rlonrnului Primar si anume prin care clornnul consilier Andar precrzeaza ca

evenimeltul ,,zilele comunei" se poate desfasura doua zlle, iar domnul

l'rimar spune ca sut-tt suficienti si 20 c1e mii lei.
Dna Secretar - face rnentiunea unde se gaseste discursul domnului

primar.
Nu rnai sunt alte discutii.

Se voteaza Procesul Verbal cu:
15 voturi "pentru"

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind clesemnarea d-lui consilier Sabdu Dorinel

prreseclinte cle ;edinta pentru luna octombrie 2019 .

Nu sut-rt discutii
Se supune la vot punctul L

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

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

,,impotrivtr",,...0..,rabtineri".

Se trece la punctul2 al ordinei de zi
Proiect c1e hotarAre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri

si cheltuieli perrtru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau . Au loc

tliscutii
Dl. consilier Liviu Mititelu - cred ca suma de 30 mii lei este foarte

nrica per-rtlu copii cu rezultate bune la invatatura.
D-na Secretar - t-roi ne-arn luat clupa sumele care apar in Hotararea de

Cuveru. La r-rivel local se prevede ca UAT-u1, prin consiliul local, poate

stalrili surrla, care poate fi mai fflare sau nai mica.
Dl. Liviu Mititelu - consiliul local ca si form deliberativ poate da oricat.

Eu nu sunt de acord cu rectificarea aceasta Putem face altceva Eu sunt

rieacorcl, sa dau ir-rclemnizatia mea , clotlnul Primar salariul sau d-na

Viceprimar, salariul sau si clomnii consilieri indemnizatia si uite asa facem

zilelel cornunei. Sa verlem cine iese in fata sa-si doneze indemnrzatra.
DI. consilier Ungureanu P. - ol-rserv pe lista de investitii, construire si

c'lotare camin cultural sat Talgu Tlotus, comulla Targu Trotus in suma de 250

tnii lei. In bugetul anual aceasta suma r-ru a fost prinsa. Mai avem alei pietonale

strt Targu Tlotus in valoare cle 290 lei iar acum sulna s-a suplimentat cu 40 mii
lci. Este ir-rclignat cle banii alocati pentru evenimentul Zllele comunei si

ir-rtreaba culrl cle sunt bani pentru premierea copiilor cu rezultate bune

obtirrtrte si ctr cevar tir-np ir-r urrna domlul Profesor Goaga strangea bani sa

i)oata sprijini astfcl cle copii. Este c1e pal'ere ca ser pot lua banii de la culte fara



sa mai sulimentam acum suma de 30 de mii lei. Pune intrebarea , daca banii
de la culte si religii nu au fost cheltuiti, de ce trebuie acum sa venim cu astfel
de suplimentare? Daca avem bani la culte de ce nu se face monumentul de la
Tuta? S-au luat avizele pentru lucrare? Luna viitoare se face monumentul?

Dl. Primar - lucrarea acolo este mai complexa decat s-a crezut, dar se va
face anul acesta, promit eu, sa fie filmat. Precizeaza ca, bani au fost impartiti
pe capitole si sectiuni de dezvoltare. Bugetul nu inseaffIna ca avem bani, ne
facem doar calcule cat avem de primit si cat putem da inapoi. Vom vedea in
trimestru IV ce bani ne vor ramane.

Dl. Ungureanu P. - va intreb, ce a fost propus la inceputul anului pe lista
de investii, acum spuneti ca nu sunt bani?

Dl. Primar - stiti foarte bine ca nici o investitie nu se poate face daca nu
este prinsa undeva.

Dl. Ungureanu - sunt lucruri care au fost fixate la inceput de an si va rog
sa tineti cont de ele.

Dl. consilier Vacaru - ce spuneti dumneavoastra sunt previziuni
Dl. Primar - Proiectul cu caminul cultural a intervenit dupa aprobarea

bugetului.
Dl. Ungureanu - dumneavoastra dati tot timpul ce raspunsuri vreti.
Dl. Primar - eu incerc sa va conving si sa va explic cum decurg toate

aceste proiecte pe care le-am discutat la inceputul anului.
Sunt discutii in continuare pe tema proiectelor si a bugetului.

Presedintele de sedinta da cuvantul domnului Soponaru Costica.
Dl. Soponaru Costica - domnilor consilieri eu sunt de acord cu alocarea

sumei de 30 mii lei pentru zillel comunei Este foarte frumos ca aveam
asemenea eveniment, stiu ca asemenea evenimente au fost organizate inca din
antichitate pentru populatie. In ce priveste constructia unei troite, daca ag fi
patron as face singur acea constructie sau cu strangere de fonduri de la
populatie.

Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot punctul 2

- cine este pentru ? - 8 voturi " perrtt::t"
- cine este impotriva ? 0 voturi
- cine se abtine ? - 7 voturi "abtinere"( Avadani, Ababei, Mititelu I.,

Boboc, Mititelu L., Ungureanu Sabau).
Proiectul de hotirdre a fost aprobat cu 8 voturi ,,pentru", ...0..voturi

,,impokivd", ....7..,,abtineri".

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind acordarea stimulentelor financiare elevilor

care au obtinut rezultate deosebite la competitiile qcolare judetene si

interjudetene/ regionale, or ganizate in anul scolar 2018-2019
Au loc inscrieri la cuvant
Dl. Consilier Ungureanu P. - ar fi fost corect cine a facut acest tabel sa

ne si explice aceste sume.
Dna Secretar face cateva completari.



Dl. Ungureanu P. - vedeti , de asta spun eu sa se vina cu note de
fundamentare la proiecte. Va intreb din nou de ce acum se pot gasi bani
pentru acesti copii si anul trenut nu ?

Dna Secretar - ii atrage atentia domnului Ungureanu ca daca s-ar fi
uitat atent la titlul proiectului de hotarare ar fi observat ca este vorba de
rezultatele obtinute de elevi gi nu de participarea la concursuri .

Dl. consilier Avadani - in legatura cu acest punct sunt de acord si ma
bucur ca le putem da ceva acestor copii. Ceea ce ma surprinde e ca dam
premiu si copiilor care au mers la concursurile de religie.

D-na Secretar - da este corect este vorba despre rezultate foarte bune
pe care le-au obtinut acesti copii.

Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot punctul 3 al ordinei de zi

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

- cine se abtine ? - 0 vot " abttnere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu L5 voturi ,,perttru", ...0..voturi

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

Se trece la punctul4 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea planului de analiza si acoperire a

riscurilor pentru comuna TArgu Trotus.
Dl. Ungureanu P - nu inleleg de ce asa tarziu trimiteti catre ISU acest

Proiect.
Dl. Primar - acum este vorba de Planul anual de acoperire a riscurilor.
Dl. Ungureanu - de ce asa tarziu ?

Dna Secretar - in luna iulie acest proiect a fost respins iar in luna august
domnul Neagu a fost in concediu, am dorit sa fie prezent pentru a-si sustine
proiectul, a fost prezent la sedinta pe comisii pentru a clarifica eventuale
probleme.

Nu mai sunt discutii.
Se supune Ia vot punctul4 al ordinei de zi

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

- cine se abtine ? - 0 vot " abtrnere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 15 voturi ,,perrtrlr",...0..voturi

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

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual si de perspectiva

pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate
prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentd la nivelul Comunei Tdrgu Trotus,
jud. Bacau.

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 5 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 15 voturi "pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"



Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 15 voturi ,,perrttu", ...O..voturi
,,impotrivd", .....,,abtineri".

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Devizului general

dupa incheierea contractelor de achizitie publica, conform OUG nr.114/2018,
INSTRUCTIUNEA ANAP NR.1/2019 si CAM2.25% pentru obiectivul de
investitie ,, INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN
LOCALITATEA VIISOARA , COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL
BACAU"

Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - dupa cum stiti cu totii la orice contract vine o firma

sau poate mai multe care liciteaza x in favoarea lui y si z in favoarea lui x. Va
rog domnule Primar aceasta diferenta de 5 mii de euro din valoarea
contractului de ce trebuie sa se vina cu Act Aditional, ce s-a putut descoperi
acolo? Va rog sa ne explicati de unde dam aceasta diferenta ? cred ca va fi din
bugetul local.

Dl. Primar da explicatiile cerute si anume ca la orice modificare se vine
cu Act Aditional, iar CAM2.25% se regaseste in toate proiectele posibile.

Dl Liviu Mititelu - ma indoiesc ca in mandatul meu de consilier s-a mai
intalnit cu asa ceva, toti constructorii si toate firmele nu au venit cu acte
aditionale este prima data cand le intalnim.

Dl. Ungureanu P - am mai intalnit, un act aditional tot aici in proiectul
asta, este vorba de 3 miliarde lei. La sfarsitul contractului spune suma si apoi
au venit cu actul aditional .

Dl. Liviu Mititelu - asta inseamna ca , valoarea contractului este
aproape un milion de euro.

Dl. Puluc V- ordonanta aceasta nr.114/2018, este foarte stufoasa dar am
extras un paragraf si anume capitolul lT , da citire dupa care si explica aceasta
ordonanta.

Dl. Dinu V - doresc sa va intreb in legatura cu ordonanta aceasta de la
ce data a intrat in vigoare?

Dl. Puluc V - a intrat in vigoare la data de 01.01.2019, si are o marja
pana in2028.

D-na Secretar explica in detaliu aceasta marire de2,25/ %.
Dl. Ungureanu P - domnul constructor trebuie sa vina de fiecare data

cu aceste justificari si cu acte aditionale la conkact.
Se duc in continuare discutii privind acest proiect si costurile acestuia.

Nu mai sunt discutii.
Se supune Ia vot punctul 6 al ordinei de zi
- cine este pentru? - 7 voturi "pentru"

- cine este impotriva ? 1 vot "impotrivd" (Boboc)
- cine se abtine ? - 7 vot "abtinere"( Ungureanu, Mititelu L., Sabau,

Cernea, Dinu, Mititelu I., Ababei)
Proiectul de hotirAre a fost respins cu 7 voturi,,pentru",...1-..voturi

,,impotrivd", ....7..,,abtineri".



Diverse.
Dl. Liviu Mititelu * aduce la cunostinta doamnei Viceprimar ca, este

necesara montarea unei lampi pe strada Mihai Eminescu.
Dl. Ungureanu P - sesizeaza o serie de nereguli cu privire la evenimentul

,,Zrlele comunei", si doreste respectarea termenelor privind executia bugetara.
Deasemenea doreste punerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte:
1. Proiect de hotarare privind analiza qi aprobarea execufieri begetelor
intocmite pe sectiunile de finanfare qi dezvolatre precum gi executia
activitdtilor autofinantate detaliate
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare qi

functionare a consiliului local deoarece OUG 35/2002 a fost abrogata prin
ouc 57 /2019.
3. Informare scrisd a domnului primar cu privire ia stadiul obiectivelor de
investilii prevazte in bugetul local pe anul 2019 la sectiunea dezvoltare,
detaliata pe fiecare activitate, precum si lucrarile de investitii ce urmeaza a fi
efectuate pana la sfarsiful anului curent. De asemenea o informare cu
desfasurarea lucrarilor cadastrarea sistematica a terenurilor conform OUG
35/2016 care are termen de finalitate in anul 2020.
4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a

sprijinului financiar de la bugetul local unitatilor de cult din comuna Targu
Trotug inbaza OUG 82/2001actuahzata qi HG 1470/2002 actualizata.

D-na Secretar vine cu o serie de explicatii privind Noul Cod Administrativ
si aprobarea Regulamentului prevazut de acesta.

Dna Secretar ii atrage atentia domnului Ungureanu P sa nu mai faca
compartie cu alte primarii si ca ar fi mai bine sa citeasca cu atentie Noul Cod
Administrativ.

Dl. consilier Boboc doreste sa aiba toate documentele in spatele
proiectelor de hotarare chiar si la acele proiecte care vor fi sulimentate pe
ordinea de zi pentru a ne putea documenta mai bine. Aduce in discutie ca este
foarte mica suma de premiere a copiilor cu rezultate bune la invatatura, iar pe
viitor ar fi foarte bine sa creasca.

Dl. consilier Vacaru P precizeaza ca trebuie sa se faca din timp toate
invitatiile si programul privind evenimentul ,,Zilele Comunei" precum si paza
si linistea publica.

Dl. consilier Puluc - aduce la cunostinta unele aspecte de fraude si
spargeri in satul Viisoara, iar camerele de luat vederi nu functioneaza. Am
purtat cateva discutii si cu dl. agent Serban si am inteles ca nu prea sunt
performante. Eu sunt de parere ca, aceste camere trebuie sa fie cele mai
importante si sa le avem in vedere pentru a le schimba, acestea avand menirea
de face treaba mai mult noaptea .

D-na Viceprimar vine cu o completare si anume ca aceste camere au fost
verificate cu un specialist iar cateva trebuie inlocuite avand DVR -ul ars.

Dl. Liviu Mititelu se adreseaza domnului Puluc ca nu cunoaste pretul
unei astfel de camera si ca este foarte scumpa, adica cateva mii lei, iar acestea
nu sunt eficiente fiind foarte slabe ca performanta.



Dl Dinu Viorel aduce in discutie ca nu exista protectie in toata comuna la
tensiunea electrica iar foarte multe electrocasnice se ard. A doua problema este

aceea a criteriilor care sunt impartiti banii la culte .

Dl. Primar banii din buget la culte au fost impartiti in functie de necesitati
si cum s-au miscat mai repede la biserica catolica, fiind mai multi enoriasi fata
de biserica ortodoxa de la Targu Trotus. Vom avea in vedere biserica ortodoxa
din satul Targu Trotus pentru a putea sa finalizeze casa mortuala .

Dna consilier Carmen Ababei solicita alocarea unei sume de bani pentru
acoperisul casei mortuale fiind foarte urgenta finahzarea acesteia tinand cont
ca se apropie sezonul rece.

Dl. consilier Avadani este de parere ca, pe viitor suma la biserici sa fie
impartita in mod echitabit la patru, adica la toate bisericile din comuna la fel.

Dl. consilier Ungureanu P. - eu am cerut sa se faca un Regulament de

cum trebuie sa se imparta banii la culte am scos si un model de hotarare de la
o alta primarie.

Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul unui cetatean care a dorit sa

participe la sedinta Dl David Emil care doreste sa-l intrebe pe domnul Primar
cand se va apuca de lucrarile de asfaltare din satul Tuta str. Tineretului .

Dl . David este nemultumit si de domnii consilieri locali care se ocupa
de alte probleme si nu vor sa faca multe lucrari care ar putea fi utile pentru
comuna.

Nu mai sunt alte discutii.
Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta de consiliul local drept

pentru care s-a incheiat prezentul Proces - Verbal

Presedinte de sedint6,
Consilier Puluc Vasile

Secretar general a comunei Targu Trotus,
Elena BORDEIANU

intocmit,
Toma Daniela


