
PROCES VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 28.0L.20L9

In conformitate cu dispozitiile art.39 alin.(1) din Legea

administratiei publice locale nr.215/2007, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ati fost convocati pentru astazr in sedinta
extraordinara a consiliului local prin Dispozttra nr.40 din 25.01 .2079 a
domnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt pre zentr 77 consilieri, absentAnd

motivat _0_ consilieri si nemotivat 4 consilieri, respectiv Barote Mihai,
Sfdrlea Niculai, Goagd Gheorghe qi Mititelu Ionel.

Fiind intrunit cvorumul prevazut de iege, 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 ianuarie 2019 este dl. consilier
local, Andar Laurentiu Gabriel care in deschiderea sedintei saluta
Consiliul Local"

Se da citire ordinei de zi :

L. Proiect de hothrAre privind desemnarea d-lui consilier Barote Mihai
preqedinte de Eedinfd pentru iuna februarie 2079.
2. Proiect de hotdrAre privind aderarea comunei TArgu Trotus la
Asociafia Comunelor din Romania.
3.Proiect de hotdrdre privind insusirea Acordului de cooperare privind
organizarea qi exercitarea activit5fii de audit public intern la nivelul
Filialei Judefene Bacdu a AcoR.
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului anual de evolu{ie al
taxei speciale de salubrtzare actualizat pentru Proiectul"Sistemintegrat
cle management al deseurilor solide in judeful Bacdu" $i u cuantumului
taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019"

5. Proiect de hotdrAre privincl acordarea unei subvenlii din bugetul
public local pentru finan{area serviciului public de salubrizare.

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de
voturi.

Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei extraordinare din
21.07.2079 .

Au loc discutii.



Dl. consilier Liviu Mititelu - doresc sa fac o remarca si aume, la punctul
nr.5 se afala acelasi Proiect de hotarare care lam avut si in sedinta
anterioara. Imi amintesc ca domnul Primar a zis sa nu votam acest punct.

Dl. Primar - va rog sa fiti mai explicit si sa treceti direct Ia subiect.
Dl Liviu Mititelu - afirmatia facuta de di. Primar la sedinta trecuta

nu o regasesc in acest Proces Verbal.
Dl. Primar - eu am zis ca nu comuna Tg. Trotus va decide soarta

ADIS- ului, ci trebuie sa facem in asa fel ca toata lumea sa fie mulfumita.
Dl. Liviu Mititelu - doresc sa-l intreb pe dl . Primar cu ce drept mai

vine d-na Postolache in primarie desi, dumneaei si-a incheat mandatul
din data de72.12.2078.

Dl. consilier Moise Gelu incearca sa aminteasaca domnilor
consilieri ca la aceasta sedinta sunt alte proiecte de hotarare si nu trebuie
sa discutam ce s-a intamplat la sedinta trecuta. Este de parere ca trebuie
anuntata populatia de problemele foarte mari care se intampla la nivel
de judet privind situatia Romprestului .

D-na Postolache - astea sunt probleme esentiale de discutat nu ce
s-a intamplat la sedinta trecuta .

Dl. Liviu Mititelu - Dl. Primar am vorbit cu dumneavoastra si v-
am propus sa mergem la Preoti sa ne ajute sa facem o dezbatere publica
si ar fi fost mult mai usor.

Dl. Primar - va rog sa -mi dati motivul pentru care era mult mai
USOI.

Dl Liviu Mititelu - in primul rand populatia ar fi fost mult mai
informata. Va amintesc ca am fost la dvs. in birou si am spus daca doriti
sa merg eu sa vorbesc aici la biserica in parohia nostra si dvs. a-ti spus ca
nu.

Dl. Primar - trebuie sa avem in vedere rezolvarea acestei probleme
cu Romprestul deoarece vom avea de suferit cel putin o luna de zile . Nu
sunt deacord nici cu majorarea tarifelor nici cu suventia . Ce solutie
avem?

Dl. Liviu Mititelu aduce mai multe acszatii domnului Primar
specificand ca, trebuia mai de vreme sa se implice in rezolvarea acesteia
deoarece a fost avefiizat la sedinta din octombrie 2018 ca se va ajunge
aici.

Dl. consilier Dinu Viorel - domnule Presedinte ce facem respectam
ordinea de zr sau discutam probleme din sedinta trecuta?

Dl. Ungureanu Petrea - nu s-a specificat de d-na secretar ca eu de fapt
am facut referire la dezbaterea publica, dar este bine ca a mentionat si
Legea nr.52/2003 . Dl Primar a promis ca va face o dezbatere publica cu



cetatenii duminica si nu s-a tinut de cuvant. Eu am vorbit cu majoritatea
cetatenilor despre aceasta dezbatere si astfel am fost facut minicinos .

Au loc mai multe discutii in contradictoriu.
Se supune la vot Procesul Verbal

- 11 voturt "pentrtJ"

Se trece la punctua I al ordinei de zi
Proiect de hotdrAre privind desemnarea d-lui consilier Barote Mihai

preqedinte de qedinJd pentru luna februarie 2079.
Nu au loc discutii
Se supune la vot puncfual L

- cine este pentru ? - L1 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtirrere"
Proiectul de hotlrAre a fost aprobat cu 11 voturi ,,pprttrtr",

...0..voturi,,impotr ivd", .. . .0..,,abtineri".

Se trece la puncful2 al ordinei de zi
Proiect de hotdrAre privind aderarea comunei TArgu Trotus la

Asociatia Comunelor din Romania.
Au loc discutii

Dl Primar vine cu o serie de explicatii privind acest proiect de
hotarare.

Dl. consilier Vacaru P.- cred ca a-ti citit toata lumea acordul de
cooperare, totul este foarte bine pana la capitolul 5 .

Dl. Primar - afirma ca, in aceasta ramura ACOR se afla si serviciul
de audit in care putem si noi sa beneficiem de el, nemai fiind nevoie sa

angajam un alt specialist. Aici doar vii cu cotizatia si beneficiezi anual de
acest serviciu.

Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul 2

- cine este pentru? - 11 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtrnere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 11, voturi ,,petatru",

...0..voturi,,impotrivd", ....0..,,abtineri".



Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect de hotdrAre privind insuqirea Acordului de cooperare

privind organizarea si exercitarea activitdlii de audit public intern la
nivelul Filialei Judefene Bacdu a AcoR.

Au loc discutii
Dl. consilier Vacaru P. - este de parere ca, cheltuielile acestui serviciu

de audit sunt extraordinar de mari. In cazul in care noi vom aproba acest
acord nu mai putem timp de trei ani sa ne retragem, dar cotizatia va
trebuii sa fie platita.

Este invitata si doamna Contabil pentru a aduce unele lamuriri.
D-na contabil - acest capitol si tot acordul este modelul lor standard.

Ei nu pot fi solicitati sa vina si sa stea lunar la noi.
Dl vacaru P - ei vor fi platiti la ora pentru serviciu de audit

planificat?
D-na contabil - nu , ei vor lua bani doar pentru serviciu prestat. Ei

ca si auditori au un tarif si nu vin sa lucreze pentru un leu.
Au loc mai multe discutii
Dl. Liviu Mititelu Domnule Primar at fi bine ca in sedinta

urmatoare sa invitam pe cineva de la acesta asociatie sa ne explice mai
multe.

Dl. Primar domnilor consiiieri eu zic ca este cea mai buna
varianta de auditor . Sunt foarte multe primarii din judet care beneficiaza
de aceste servicii.

Dl. consilier Ungureanu P. - eu sunt deacord cu acest auditor
deoarece Pana vine Curtea de Conturi vine auditorul si astfel nu mai
exista suspiciuni.

Dl. consilier Moise Gelu - trebuie sa mai primim cateva prectzari
din partea 1or.

D-na Contabil - auditorul care este angajat fara 60 de milioane pe
luna nici nu sta in primarie.

Dl Liviu Mititelu - ma voi abtine sa votez acest proiect de hotarare,
Pana nu vine cineva sa ne explice cum decurg toate treburile deoarece de
prea multe ori am fost dusi in eroare.

Se supune la vot punctul 3 al ordinei de zi
- cine este pentru? - 10 voturi "pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 1 vot "abtinere"( dl. Mititelu Liviu)
Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 10 voturi ,,plrtfru",

...0..voturi,,impotr ivd", ....0..,,abtineri".



Se trece la punctul 4 al ordinei de zi
Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului anual de evolufie

al taxei speciale de salubrizare actuahzat pentru Proiectul"sistem
integrat de management al degeurilor solide in judeful Bacdu" qi a
cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anr:J2079.

Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - domnilor consilieri in speta, va atrag atentia

asupra discutiei avute 1a ultima sedinta, pana nu se va face o dezbatere
publica sa fie informata toata lumea eu voi vota impotriva.

Dl consilier soponaru Costica - doresc sa stiu daca Compania
aceasata ADIS incaseaza gunoiul menajer la kg.

Dl. Primar - in cazul in care nu se va ridica gunoiul de la populatie,
trebuie sa ma gandesc ce voi face urmatoarea saptamana.

Dl. consilier Dinu Viorel * doresc sa stiu, gunoiul care se strange
din comuna Tg. Trotus unde ajunge ? pe ce rampa ? la onesti sau la
Bacau?

Dl Primar raspunde ia Bacau , numai ca acolo acum s-au inchis
usile. Noi trebuie sa ne asumam anumite lucruri nu putem sa tratam
asemenea probleme cum vrem noi .

Dl. Liviu Mititelu - poti sa ti le asumi dumneata ca Primar dar mai
inainte hadeti sa facem aceasta informare pentru toata lumea .

Dl. consilier Ungureanu P - de unde deduc dumnealor cat gunoi
generam noi ? Cum pot sa ne justifice noua? Sunt de parere ca masina
trebuie verificata inainte de a ridica gunoiul de la noi sau cantarita, asa
avem si noi o evidenta clara. Noi nu avem o cota anume .

D-na Secretar - orice punct care se afla pe ordinea de zi trebuie
votat chiar daca acest punct s-a aflat pe ordine a de zi si la sedinta trecuta.
Noi am chemat un reprezentant sa vina in sedinta dar nu a ajuns.

Dl Moise Gelu - cunoatem foarte bine situatia deseurilor dar pana
la urma trebuie luata o hotarare si platit.

Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul 4 al ordinei de zi

- cine este pentru ? - 0 vofuri "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 17 voturi " abtinere"
Proiectul de hotrrare a fost respins cu 0 voturi ,,pertfrrr",

...0..voturi,,imp otr iv d", . .. .1L..,,abtineri ".

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi



Proiect de hotdrAre privind acordarea unei subven{ii din bugetul
public local pentru finanlarea serviciului public de salubrLzare.

Dl. Liviu Mititelu - este acelasi proiect de data trecuta.
Se supune la vot punctul 5 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 0 voturi "pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 77 voturi "abtinere"
Proiectul de hotlrAre a fost respins cu 0 voturi ,,pertfrrr",

...0..voturi,,lmpotr ivtr", ....1L..,,abtineri".

Dl. consilier Ungureanu P - doresc sa stiu de ce unele sedinte de
consiliul locai sunt filmate si unele nu. Pentru a fi o transparenta totala
cred ca ar fr bine ca toate sedintele sa fie filmate. Nu cred ca dintre
domnii comnsilieri se va impotrivii.

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 sedintd,
Consilier Andar Laurentiu Gabriel
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Secretar comuna Tireu Tro
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