
PROCES - VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 21.01,.20L9

In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) Legea administratiei
publie locale nr.215/2001, republicata , cu modificarile si compietarile
ulterioare ati fost convocat astazi in sedinta extraordinara a consiiului
local prin dispozitia nr.72/77.01.2079 emisa de primarul comunei
Tg.Trotus , jrd. Bacau.

Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti 12 consilieri, absetand
nemotivat 2 consilieri Mititelu Ionel, Barote Mihai Ei motivat SfArlea
Niculai.

Fiind intrunit cvorumul prevazut de lege, necesar pentru
proiectului de hotarare inscrise pe ordinea de Zr, sedinta
constituita si isi poate incepe lucrarile.

Presedintele de sedinta ales pentru luna ianuarie 2019 este
consilier Ungureanu Anddr Laurentiu Gabriel.

aprobarea
este legal

domnul

In deschiderea sedintei saluta Consiliul Local.
Domnul presedinte da citire ordinei de zi:

1. Proiect de hotarAre privind stabilirea taxei de salubritate conform
Planuiui anual de evolulie a taxelor qi tarifelor, anexal.4la contractul de
finanfare pe raza UAT Tg.TrotuE pentru anul 2019

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
2. Proiect de hotarAre pentru aprobarea Actului adilional nr.3 la
Documentul c1e pozilie privind modul de implementare a Proiectului
"Sistem integrat de management al deseurilor solide in judelul Bacdu"

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
3. Proiect de hotarAre privind aprobarea Actului adilional nr.3 la
Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de
colectare qi transport deseuri municipale in judelul Bacdu nr.7B0 /2357 din
06.05.2015 qi aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C.
COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

lnitiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
4. Proiect de hotarAre privincl aprobarea Planului anual de evolutie al
taxei speciale de salubrtzare actualizat pentru Proiectul"sistemintegrat de
management al deseurilor solide in jude{ul Baciu" gi a cuantumului taxei
speciale cle salubrizare pentru anul2079

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
5. Proiect de hotarAre privind acordarea unei subvenlii din bugetul
public local pentru finanfarea serviciului public de salubrizare

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
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Se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate.

Se supe la vot Procesul verbal al sedintei ordinare din72.72.2018.
D-na Postolache Lenuta doregte sd fach cAteva completdri cu care

consiliul este deacord.
Nu mai sunt alte discutii.
Procesul verbal este votat cu72 voturi " pentru7" .

Se supe la vot Procesul verbal al sedintei extraordinare din
78.72.2078.
Nu sunt discufii.
Procesul verbal este votat cu12 voturi "pentru".

Se trece la punctul 1 de pe ordine a de zi:
Proiect de hotardre privind stabilirea taxei de salubritate conform

Planului anual de evolufie a taxelor qi tarifelor, anexal.4la contractul de
finan{are pe raza UAT Tg.Trotuq pentru anul2079

D1. primar prezintd proiectul de hotarAre precizAnd ca prin acest
proiect se respecta planul anual de evolutie a taxelor si tarifelor aprobat in
anul 2010. in fiecare an s- a intrat cu acest proiect de hotdrAre.

Dl. Mititelu Liviu - la sedinta pe comisii s-a discutat ca trebuia
facute discutii cu cetatenii si anunfat in biserici.

Dl. Primar - este un proiect anual.
Nu mai sunt alte disculii.

Se supune la vot punctual 1

- cine este pentru ? - 72 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 12 voturi ,,perttru",

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

Se trece la punctul2 de pe ordine a de zi:
Proiect de hotarAre pentru aprobarea Actului adilional nr.3 la

Documentul de pozi{ie privind modul de implementare a Proiectului
"Sistem integrat de management al deqeurilor solide in judelul Bacdu"

Dl. primar prezintd proiectul de hotarAre.
Nu mai sunt alte discutii.

Se supune la vot punctual 2
- cine este pentru ? - 12 voturi "pentru"
- cine este impotrla?
- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"

Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 12 voturi ,,pertfru",
...0..voturi,,impotrivtr", ....0..,,abtineri".
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Se trece la punctul 3 de pe ordine a de zi:
Proiect de hotarAre privind aprobarea Actului adilional nr.3 la Contractul
de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare qi

transport deqeuri municipale in judeful Bacdu m.180/2357 din 06.05.2015
gi aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA
ROMPREST SERVICE S.A.

Dl. Primar prezintd proiectul de hothrAre.
Au loc discutii.
Dl. consilier Dinu Viorel cred cd era mai bine daca venea un
reprezentant de la ADIS pentru explicatii precise. Sunt atarea date in
materialele transmise de ei pe care trebuia sa le explice cineva.
cll. Mititelu Liviu - revin cu icleea ca trebuia spus in biserici ca se va
scumpi gunoiul.
Au loc discufii cu privire la modul cum trebuia procedat.

Se supune la vot punctual 3

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

- cine se abtine ? - 1 vot "abtinere" ( .11. Ungureanu P.)

Proiectul de hotirire a fost aprobat cu T1, voturi ,,perttru",
...0..vofuri,,impotr ivd", ... .1...,,abtineri".

Se trece la punctul 4 de pe ordine a de zi:
Proiect de hotarAre privind aprobarea Planului anual de evolu{ie ai taxei
speciale de s alubr izar e actualizat pentru Pro iectul" Sisteminte grat de
management al degeurilor solide in judeful Bacdu" qi a cuantumului taxei
speciale de salubrizare pentru anul2019

Dl. Primar prezintd proiectul de hotdrAre.
Au loc discufii.

Dl. Ungureanu Petrea - intreaba de ce nu s-a facut anunt conform
Legii 52/2003 privinc{ transparenfa decizionald in administratia publicd
si de ce nu s a facut si o dezbatere publicd?

D-na secretar - amintegte consiliul local cd acest proiect de hotdrAre
a fost pe ordine a de zi a sedintei ordinare din 72.12.2078. in materialele
aferente proiectului cle hotdrAre se regdsegte anunful si procesul verbal
intocmite conform precederilor Legii nr.52/ 2003 transparenta decizionald
in administratia publicd, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare. Proiectul de hotarAre a fost pus spre consultare si pe pagina de
internet a primdriei si la fisierul consiliul 1ocal de la parterul institutiei.

Dl Presedinte - vreau sd mentionez cd cetatenii comunei au aflat ca
se va scumpi gunoiul. Foarte multi cetateni cu care am discutat stiau de
aceasta majorare.



Dl Dinu Viorel - vreau sa precisez ca fit este normal ca la o familie
cu 10 membrii sa detind un singur container si sa nu se ridice intreaga
cantitate de gunoi generata de familie.

Dl Mititelu Liviu - trebuie adus la cunogtinta cetatenilor ca va avea

loc aacesta majorare sa nu vina dupa aceea sa ne spuna cd am votat fara

ca ei sa stie.
Dl Moise domnilor consilieri va rog sa va asumati

responsabilitatea, de aceea ati fost alesi. Noi trebuie sa votam cu

raspundere.
Dl Primar - dupd cum ati vazut aceasta majorare trebuie suportata

de consiliul local. Iar ia punctul 5 se vrea subvenfionarea de cdtre

consiliul local a unei sumei de bani datorate diferentei numarului de

locuitori si a cantitatii mai mari de gunoi generat. Astea sunt calculele lor,

parerea mea este cd noi nu trebuie sa votam acest punct 5.

Mai sunt discutii, in urma carora s-a stabilit particiParea unui
resprezentant ADIS la urmatoarea sedinta de consilul local.

Se supune la vot punctual4
- cine este pentr,rt ? - 2 voturi "pentru"( dl. Anddr 9i dl.

Goagd)
- cine este impotriva ? 1 vot "impotrivA" (d1. Ungureanu P.)

- cine se abtine ? - 9 vot "abtinere" (ceilalti consilieri)
Proiectul de hotirAre a fost respins cu 2 voturi,,pentrt;-", ...l..voturi

,,impotrivd", ....9..,,abtineri".

Se trece la punctul 5 de pe ordine a de zi:
Proiect de hotardre privind acordarea unei subvenfii din bugetul

public local pentru finanlarea serviciului public de salubrizare
Nu sunt discutii.

Se supune la vot punctual 5

- cine este pentru? - 0 voturi " pentrll"
- cine este impotriva ? 11 voturi "impotrivd"
- cine se abtine ? - 1 vot "abtinere" ( dl. Mititelu Liviu)

Proiectul de hotdrAre a fost respins cu 0 vofuri ,,plrrtrt)",
...11..voturi,,impotr ivd", .. . .1...,,abtineri".

Dl. Primar - in continuare am sd vd citesc Plangerea - prealabila
impotriva Hotdrdrii nr.B9/72.12.2078 formulata de d-na Postolache
Lenuta prin care solicitd revocarea acesteia, in temeiul art.7 alin.(1) din
Legea nr.554/ 2004 a contenciosului administrativ.

Prin adresa nr.301 din 17.01 .2079 v-a fost inaintatf, aceastd plangere,
pe care, cred, ca ati primit-o deja.



Dl. Mititelu Liviu intreabd pe d-a secretar dacd schimbarea
doamnei viceprimar s-a fdcut conform Legii 275/2001, a administratiei
publuce locale.

D-na secretar - Schimbarea din functie s-a facut conform art. 57

alin.(4), cu votul a 2/3 din numdrul total al consilierilor in functie, la
sedinta din luna decembrie au fost prezenti 15 consilieri, din care 10 au
votat pentru schimbarea din funcfie a d-nei viceprimar.

Dl. Moise - ati cerut aavrzul de legalitate de la prefecturd?
D-na secretar - s-a solicitat dupd depunerea acestei plAngeri gi

asteptam raspuns.
Di Mititelu Liviu - nu vom reveni asupra cestei hotardri.
Nu mai sunt alte discutii.

Domnul presedinte de
extraordinare inchise.

sedintd declara lucrdrile sedintei

Secretarul comunei ? u Trotus,
Elena Bordei/an/

U

Preqedinte de qedin{e,

Consilier Andar Laurentiu Gabriel
,{ lr
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