
PROCES VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 28 noiembrie 2018

In conformitate cu dispozitiile art.39 alin.(2) din Legea
administratiei publice locale m.275/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ati fost convocati pentru astazi in sedinta
extraordinara a consiliului local prin dispozitia nr. 189 din26.77.2078 a
domnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti 73 consilieri, absentAnd

-2-consilieri 
locali anume D-nul sfarlea Nicolaie si Andar Laurentiu.

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 noiembrie 2078 este domnul
consilier 1ocal, Vacaru Petrea care in deschiderea sedintei saluta
Consiliul Local.

Se da citire ordinei de zr:
1. Proiect de hotdrAre privincl desemnarea d-nei consilier Ababei
Carmen preqeclinte de qedinfd pentru luna decembrie 2018.
2. Proiect cle hotdrAre privind constituirea dreptului de uz si servitute
catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren 27 rnp domeniul
public.
3. Proiect c1e hotXrAre privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe
sectiuni de functionare si dezvoltare pentru trimestrele I si II 2018.
4. Proiect de hotdrAre privind stationarea autoturismelor si a tuturor
celorlalte mijloace de transport care apartin UAT Tirgu Trotus, in locuri
special amenajate in incinta institutiei, dupa terminarea orelor de
program
5. Proiect cle hotdrAre orivind aprobarea indicatorilor tehnico
economici actualizati dupa incheierea contractelor de achizitie si de
asigurare a cofinantarii de la busetul local pentru obiectivul de investitie
,, Infiintare retea canalizare menajera in localitatea Viisoara, comuna Tg.
Trotus".

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de
voturi.
Dl. Presedinte c1e sedinta anunta suplimentarea ordinei de zi prin

Dispozifia nr.l90 din 27.71.2078 cu urmdtorul punct:
1. Proiect cle hotarare privincl aprobarea indicatorilor tehnico
economici actualizati dupa incheierea contractelor de achizitie si de



asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie
,,INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA
VIISOARA, COMUNA TIEGU TROTUS, JUDETUL BACAU"

Initiator - Primarul comunei Tirgu
Trotus

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

Se supune la vot Procesul Verbal din luna octombrie 2018 .

Au loc inscriere la cuvant:
Dl. consilier Ungureanu Petrea face o mica sesizare si anume la pag. 3

acel discurs nu este a1 dumnealui ci al domnului consilier Liviu Mititelu.
D-na secretar precizeaza ca se va face modificarea.
Se supune la vot Procesul verbal al lunii octombrie care este votat cu :

- 13 voturi "pentru"
inainte c1e trecerea la ordinea d,e zr este invitat sd ia cuvAntul dl.

Rogu Daniel, prezent in sala.
Acesta prezintd consiliului dorinta sa de a concesiona o suprafata

de teren din zona terenului pe care il are deja concesionat de la primdrie.
Au loc cateva discutii in urma cdrora consiliul local igi dd avizul de
principiu favorabil pentru aceasta concesiune.

Se citeste si cerere d-lui Ianau Alin Marius care solicita inchirierea
unei suprafete de teren pentru amplasarea unui totem publicitar.

Consiliul local igi dd avizul de principiu favorabil pentru aceasta
inchiriere.

Se trece la punctua I al ordinei de zi
Proiect cle hotarare privind desemnarea d-nei consilier local Ababei

Carmen preqedinte cle qeclintd pentru luna decembrie 2078.
Nu au loc discutii
Se supune la vot punctual 1

- cine este pentru ? - 13 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtirrere"
Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pertfrta",

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



Se trece la punctul2 al ordinei de zi
Proiect c1e hotdrAre privind constituirea drepfului de uz si

servitute catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren 27 mp
domeniul public.

Dl Primar vine cu unele precizari si informatii pentru acest
Proiect de hotarare.

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 2

- cine este pentru? - 13 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 13 voturi ,,perttrt;_",

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

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect de hotdrAre privind aprobarea executiei bugetelor intocmite

pe sectiuni de functionare si dezvoltare pentru trimestrele I si II 2018.
Au loc discutii
Dl. consilier Liviu Mititelu - la sedinta pe comisii de aseara au fost

cateva discutii cu dna Contabil. Doresc ca cele doua utilaje ale primariei
sa fie puse la treaba si sa nu se mai risipeasca banii publici.

Dl. consilier Goaga face si dumnealui referire la capitolul
transporturi si cu ce firme sau utilaje se face deszapezirea.

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

- cine este pentru? - 13 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abttnete"
Proiectul de hotdrAre a fost aprobat cu 13 voturi ,,petatrd',

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

Se trece la punctul4 al ordinei de zi
Proiect cle hotdrdre privind stationarea autoturismelor si a tuturor

celorialte mijloace de transport care apartin UAT Tirgu Trotus, in locuri
special amenajate in incinta institutiei, dupa terminarea orelor de
program.

Presedintele de sedinta anunta ca initiatorul acestui proiect este
domnul consilier Liviu Mititelu.



Dl. Liviu Mititelu - mi se pare corect ca masinile primariei sa

ramana in incinta dupa terminarea orelor de lucru. Intreaba daca se pun
bani din buzunar pentru conbustibilul consumat cu masinile institutiei.

D-na Viceprimar - de multe ori a trebuit sa pun bani din buzunar
pentru combustibil la masina institutiei.

Dl Primar - eu sunt si Presedinte CLSU si este necesar sa fiu
prezent tot timpul privind situatiile de urgenta.

D1. Vacaru Petrea - Dl Primar este cel care decide unde trebuie
lasat utilajul si locatia.

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

- cine este pentru ? - 3 voturi "pentru" ( Mititelu Liviu,
Ungureanu Petrea gi Vdcaru Petrea)

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 10 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost respins cu 3 voturi ,,pertfrlt",

...0..voturi,,impotr ivd", .. . .1O..,,abtineri".

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi
Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico -

economici actualizati dupa incheierea contractelor de achizitie si de
asisurare a cofinantarii de la busetul local pentru obiectivul de investitie
,. Infiintare retea canalizare menajera in locaiitatea Viisoara, comuna Tg.
Trotus.

Dl Primar face cateva precizari la cest proiect de hotarare.
Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 5 al ordinei de zi

- cine este pentru? - 13 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotlrAre a fost aprobat cu 13 voturi ,,perttrtt",

...0..voturi,,impotrivd", ....0..,,abtineri".
Preseclintele c1e sedinta declara inchisa sedinta de consiliul local

drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces - Verbal

Presedinte cle sedintd,
Consilier Vacaru Petrea

Secretar comuna Tirgu Trotus,
Elena BORDEIANU


