
PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local din23.02.2019

in temeiul art. 133 alin.(1) clin oUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, ati fost convocati pentru astazi in sedinta orclinara a consiliului
local prin dispozitia nr. 130 din17.07.201,9 a clomnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti tofi cei 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.

Prese.-linle cle scclirLla ales perrtru luna iulie 2019 este dl. consilier local,
Mititelu Liviu care in deschiderea sedintei saluta consiliul Local.

Se da citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotarAre privind desemnarea d-lui consilier Mititelu Liviu
presedinte de qedintd pentru luna iulie 2019 qi a doamnei consilier Postolache
Lenuta pentru luna august2019
2. Proiect de hotardre privincl aprobarea indicatorilor tehnico-economici qi
Devizul general pentru obiectivul ,,M?DERNTZARE RETELE ILUMINAT
PUBLIC PENTRU IMBANATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
COMUN A TARGU TROTITS, IUDEruL BACALI"
3. Proiect de hotarare prvind implementarea proiectului,,M2DERNIZARE
RETELE ILUMINAT PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA EFICIENTEI
ENERGETICE IN COMUNA TANCU TROTI.IS,IUDETUL BACALI",
4. Proiect de hotarAre privind aprobarea cotizaliei anuale la patrimonial
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Bacdu - ADIB.
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 Tg. Trotus,
jud. Bacau

6. Proiect de hotarAre privind aprobarea planului de analiza si acoperire a
riscurilor pentru comuna TArgu Trotus.
7. Proiect de hotardre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricol pentru semestrul I al anului2019 9i a stabilirii mdsurilor
pentru eficientizarea acestei activitdli
B. Proiect de hotarAre privind aprobarea gestiunii delegate a Serviciului de
Iluminat Public in Cornuna TArgu Trotuq
9. Proiect de hotarAre privind aprobarea infiintarii "serviciului Public de
Salubrizare"al comur-rei TArgu Trotuq, judetul Bacau, pentru activitatile de
curdtat qi transportul zdpezii de pe cdile publice gi mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau de inghet qi dezinfectie, dezinsectie si deratizare,
a Caietului de sarcini a activitatilor, a Regulamentului de organizare gi
functionare a serviciului gi a formei cle gestiune a acestuia.



10. Proiect de hotarAre privind aprobarea Programului Unitar de Acliune de
Combatere a Vectorilor prin dezinsecfie, dezinfeclie si deratizare pe raza
comunei TArgu Trotug pentru anul2019.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de

inchirierie nr.3021 din12.07.2018, pentru imobilul cu nr.cadastral m.60507,
apartinand domeniului privat al comunei TArgu Trotuq
12. Proiect de hotarAre privind insusirea Raportului de evaluare intocmit in
vederea concesiondrii imobilului in suprafatd de 1330 mp din care teren
intravilan arabil 740 rnp gi teren extravilan arabil 590 mp, ce aparline
domeniului privat al comunei TArgu Trotuq, prin procedura de licitalie publicd
13. Diverse.

Doamna Secretar aduce la cunostinta domnilor consilieri ca din data de 5
iulie 2019 a intrat in vigoare Noul Cod Administrativ acesta aducand
modificari in procedura de lucru a consiliului local. Inainte de a se aproba
ordinea de zi, secretarul comunei va trebui comunice existenta materialelelor
aferente proiectelor de hotarari. Pentru sedinta de astdzi, va aduc la cunostinta
ca toate proiectele de hotatare sunt insotite de materialele prevazute de noul
Cod administrativ

Dl consilier Ungureanu P - ce a-ti spus acum, veti mentiona in Procesul
verbal.

Presedintele de sedinta dl Mititelu Liviu doreste sa faca o mentiune care
sa se regaseasca in Procesul verbal. Inainte cu doua sedinte adica prin luna
mai am discutat, ca toate sedintele de consiliul local sa fie filmate. D-na Toma
a spus ca a trimis e-mail catre domnul Eugen Ungureanu.

D-na Secretar confirma si dumneaei ca a fost trimis email si asa se
procedeaza de fiecare data.

Dl. Primar - noi avem contract cu dansii cu Exclusiv TV iar emailul a
fost transmis

Dl consilier Ungureanu - avem contract cu dansii?
Dl. Primar - desigur
Dl Liviu Mititelu - cred ca ar trebui sa reziliem contractul cu dumnealor

daca ei nu se prezinta. Nu este prima data cand nu vin, iar din cate stiu
Contractul nu a fost aprobat de noi.

Dl. Ungureanu - am cerut de mai multe ori sa vina firma sa filmeze dar
am fost acuzat. Nu stiu ce face dl Ungureanu Eugen ca pentru Dl Primar a
gasit timp sa faca interviul, iar pentru sedintele noastre nu.

Dl Primar - contractul cadru prevede o filmare pe luna.
Dl. Ungureanu P - a facut interviul cu dumneavoastra si a fost

epurzata.
Dl Liviu Mititelu - filmarea trebuie pastrata pentru sedinta.
Dl. Primar - da, noi cand am avut mirul la Tuta a fost gi a filmat si cred

ca a fost luata in considerare.
Dl. Liviu Mititelu - memoria mea nu -mi joaca feste, asa ca imi aduc

aminte ca c1l Ungureanu a zis ca vine la filmarea sedintei si cand sunt
evenimente voi veni fara a fi remurenat.



Dl. consilier Avadanei - stiti o parte din dumneavoastra ca am vorbit de
veteranul de razboi Dragan si au zis ca nu a venit nimeni cle la primarie si ca
ar fi trebuit filmata inmormantarea, ca e vorba cle onorurile militare. L-am
sunat pe dl.Ungureanu care a a venit si a filmat evenimentul.

Dl. Liviu Mititelu - doresc doamna secretar sa conserrnati a se lua in
considerare pentru sedinta urmatoare sa fie transmis e-rnail ciomnului
Ungureanu Eugen cu mentiunea ca trebuie sa vina la sedintele de consiliul
local pentru filmare.

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

Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei ordinare din data de
17.05.2079.

Presedintele de sedinta - daca sunt discutii
DI. Ungureanu P. - doresc sa-mi spuna doamna secretar ce inseamna din

L5 consilieri locali 11 sunt prezenti trei absenti motivat.
Dna Secretar- au anuntat ca lipsesc.
Dl. Ungureanu - asta ce inseamna
Dna Secretar - au anuntat ca lipsesc, au facut cerere, la fiecare dintre

dumneavoastra s-a intamplat sa nu puteti fi prezenti la o sedinta. Daca a-ti
anuntat inseamna ca sunteti motivat dar nu puteti fi remurerat.

Dl. consilier Ungureanu P. - mai doresc sa se faca o modificare la procesul
verbal.

Dna Secretar ii da explicatiile domnului Ungureanu gi anunta ca
procesul - verbal va fi modificat qi completat cu ceea ce doreste dl. consilier
Ungureanu. Este vorba de sutna de 50.000 lei alocata in buget pentru refacerea
monumentului eroilor de la Tuta.

Se voteaza Procesul Verbal al sedintei ordinare din 15.05.2019, care este
aprobat cu 15 voturi "pentru".

impotriva -0

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind desemnartea d-lui consilier Mititelu Liviu

preqedinte de qedinld pentru luna iulie 2079 gi a doamnei consilier Postolache
Lenuta pentru luna august2019.

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 1

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

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 15 voturi ,,perrtrLt",...0..voturi

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



Se trece Ia punctul 2 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici gi

Devizul general pentru obiectivul ,,MODERNIZARE RETELE ILUMINAT
PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
COMUNA TARGU TROTUS, IUDETUL BACAU"

Dl. Primar - a-ti primit devizul general, documentul va fi depus zilele
acestea la Gal. Total general 577.423,921ei. Sunt propus sprea afi inlocuite 400
de lampi. Cheltuielile eligilibile sunt de 359.647,20\et, iar din bugetul local
vor fi alocati 217.776,72\ei.

Dl. Liviu lvlititelu - dar bani banuiesc ca sunt, adica cofrnantarea/
Dl Primar vine cu mai multe explicatii si calcule pentru acest proiect.

Vom da jos in principiu toate lampile si vor fi schimbate, pe DJ la Tuta iar in
celalalte sate se vor monta lampile cu leduri. Pentru Targu Trotus pe strada
principala este mai greu de schimbat si vor ramane la fel.

Dl. Ungureanu P. - Dl la cine este acum, la noi sau la Consiliul
Judefean?

Dl.Primar - il avem in administrare pana la receptia finala a lucrarilor,
adica dupa perioada de garantie.

Dl. Ungureanu P. - Proiectul va fi platit dinainte ? chiar daca nu se va
obtine finantarea?

Dl. Primar - nu se poate sa nu se obtina, mai sunt si alte primarii care
au depus asemenea proiecte. Termenul de finalizare a proiectului este de 72
luni.

Ungureanu P. - a proiectului sau a finantarii?
Dl Primar - absolut totul domnul Ungureanu.
Dl. Liviu Mititelu - noi la anul viitor va trebuii sa avem reteaua

terminata.
Ungureanu P. - este intr-adevar o investitie foarte mare care va fi

acoperita si de primarie, tinand cont de cate becuri sau montat pana acum si
nu ard.

Dna Viceprimar - nu am putut tine contabilitatea acestor becuri care s-
au schimbat, deoarece, frecvent, datorita fluctuatiilor de curent, se arcl.

Dl consilier Avadani aduce la cunostinta ca nu va vota acest proiect in
sefiIn de protest, ca urmare a faptului ca cetatenii de pe strada dAnsului nu
beneficiaza de alimentare cu energie electrica 380 V.

Mentioneaza ca, decate ori suna nu i se raspunde la telefon referindu-se
la dna Viceprimar.

Dl Primar - da, stiu de situatia aceasta am vorbit si la telefon cu
dumneavoastra vom remedia pe viitor cu cei de la EON.

Dna Viceprimar - va reamintesc ca am discutat cu dumneavoastra
despre aceasta situatie si v-am explicat ca, din dicutiile cu Dl. Director de la
EON, zona unde locuiti, va beneficia de aceasta reglementare atunci cand va fi
urmatoarea modernizare de retea electrica in satul Viisoara.



Si totoclata subliniaza faptul ca nu s-a intamplat sa nu raspunda la
telefon acesta se poate proba cu desfasuratorul . Nu doresc sa mai fiu acuzata
pe nedrept cloar de dragul de a intra in polemica cu dumneavoastra.

Dl. Ungureanu P. - stiu ca au fost probleme cu E-oN -ul, cu suma pe
care a stabilit-o curtea de conturi de recuperat. in ce stadiu suntem cu
procesul?

Dl. Mititelu Liviu- am clori la sedinta urmatoare sa ne prezentati stadiul
dosarului sau sa vina dl. avocat sa ne explice.

Dl. Avadani - materialele care le schimbam ar trebui refolosite. Sa
se faca un inventar clar cu ce se schimba. Si vreau sa nu mai fiu intrerupt.

Dl. consilier Goaga - doreste modificarea programului iluminatului
public.

Dl Primar - in satul Tuta eu reglez ceasul.
Dl. Liviu Mititelu - cred ca ar fi bine sa nu- i mai chemem pe astea sa

regleze ceasul ca stim noi.
Nu mai sunt discuti.

Se supune la vot punctul2
- cine este pentru ? - 14 voturi "pentru"
- cine este impotriva ? 1 vot "impotrivd"( Avadani Aurel)
- cine se abtine ? - 0 vot " abtinere"

Proiectul de hotirare a fost aprobat cu'L4 voturi ,,perrtru",...l..voturi
,,impotrivd", ...,0..,,abtineri".

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect de privind prvind implementarea proiectului

,,MODERNIZARE RETELE ILUMINAT PUBLIC PENTRU
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN COMUNA TANCU
TROTUS, IUDETUL BACAU".

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

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

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirare a fost aprobat cu L5 voturi ,,perrtttt",...0..voturi

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

Se trece la punctul4 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea cotizaliei anuale la patrimonial

Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard Bacdu - ADIB.
Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 4 al ordinei de zi

- cine este pentru ? - 15 voturi "pentru"



- cine este impotriva ?

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

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

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi
Proiect c1e 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 Tg. Trotus,
jud. Bacau.

Au loc discutii
Dl. Ungureanu P - doresc sa inteleg daca in fiecare an acest proiect de

hotarare este supus la vot, se cumpara in fiecare al-r paturi, imbracaminte, etc
se folosesc si pe urma se scad? Se prinde in suma asta? Anul trecut s-a facut
desinfectie la fantani ?

Dl. Primar - da, domnul Ungureanu.
D-na vieprimar - a fost facuta desinfectia la toate fantanile din comuna.
Dl. Ungureanu - doresc sa-mi spuneti daca anul asta vor functiona

hidrantii care sunt specificati aici?
Dl. Primar - da, in mare parte functioneaza doar ca va fi nevoie de

cateva verificari la Tuta pe strada lenghenestilor.
Dl consilier Ungureanu P - avem si sitemele video, va intreb daca

functioneaza.
Dl. Primar - da functioneaza
Dl Liviu Mititelu - unde se afla dvdr-urile, functioneaza toate? cine le

gestioneaza?
Dl. Primar - noi le gestionam
Dl. Liviu Mititelu - unde le aveti in primarie?
Dl. Primar - sunt in centru la Tuta

Dl. Ungureanu - este de parere ca Dl Neagu George ar fi fost corect sa
vina in sedinta si sa dea explicatii la acest proiect. Sd trateze serios problema

Dl. Primar intervine cu mai multe explicatii si in ce priveste Drumurile
Judetene.

Dl Ungureanu specifica ca in acest proiect sunt foarte multe greseli si
nu este actuahzatla zi.El nu poate vota un proiect de hotarae din anul2010 de
pe timpul lui domnului Avadani. Si nu va vota acest proiect de hotarare.

Se supune la vot punctul 5 al ordinei de zi
- cine este pentru ? -7 voturi "pentru"( Cernea, Andar, Dinu,

Vacaru, Puluc, Avadani, Postolache)
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 8 voturi "abtinere"
Proiectul de hotXrAre a fost respins cu 7 voturi ,,pentru", ...0..voturi

,,impotrivd", ...8..,,abtineri".



Se trece la punctul 6 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea planului de analiza si acoperire a

riscurilor pentru comuna TArgu Trotus.

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

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - B voturi "abtinere"
Proiectul de hotlr&re a fost respins cu 7 voturi ,,prentru", ...0..vuturi

,,impotrivd", ....8..,,abtineri".

Se trece la punctul 7 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind privind analiza stadiului de inscriere a

datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 si a stabilirii
mdsurilor pentru eficientizarea acestei activitd!i.

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 7 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 L5 voturi ,,petttrtt", ...0..voturi

,,impotriv d" , ... .0..,,abtineri".

Se trece la punctul 8 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea gestiunii delegate a Serviciului de

Iluminat Public in Comuna TArgu Trotug.
Au loc dicutii

Dl. Liviu Mititelu il voi ruga pe Dl.Mister Adrian sa ne spuna cate ceva
despre acest proiect.

Dl Primar - va rog foarte mult sa aveti grija la modul de exprimare.
Acest Proiect de hotarare este o masura de control impusa de cei de la ANRSC
si anume pe salubrrzare , iluminat public. Acestea trebuiesc aprobate si

transmise catre dumnealor pentru a iesi de sub incidenta acestui control.
Dl. Liviu Mititelu - aveti si un termen de transmitere?
Dl. Primar - da, desigur.
D-na Secretar - rroi an'r pastrat coresponclenta cu dunurealor, acestea

sunt niste masuri care trebuie duse la indeplinire si aprobate de consiliul local,
au mai fost si altele, dar care nu au necesitat aprobarea lor in consiliu. Au fost
facute treptat, in functie de posibilitati.

Dl. consilier Ungureanu P. - ce inseamna gestiune de iluminat adica veti
face angajari de personal?



Dl. Primar - nu se fac angajari. Se va face contract cu o firma terta care va
asigura mentenanta ca si pana acum.

Dl. Liviu Mititelu - va aduc la cunostinta si va subliniez cu subiect si
predicat sa nu faceti inpruclenta sa-l puneti pe Neagu George pe la Viisoara sa
lucreze el pe la iluminat public.

Dl. Ungureanu P - o sa scoateti la licitatie aceste servicii? le puneti pe
SEAP?

Dl. Primar - desigur
Nu mai sunt discutii

Se supune la vot punctul 8 al ordinei de zi
- clne este pentru'/ - 75 voturi "pentru"

- cine este impotriva?
- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"

Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 15 voturi ,,perttrlt",...0..voturi
,rimpotrivtr", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 9 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privincl aprobarea infiintarii "serviciului Public de

Salubrizare"al comunei TArgu Trotug, judetul Bacau, pentru activitatile de
curdtat gi transportul zdpezii de pe cdile publice gi mentinerea in funcliune a
acestora pe timp de polei sau de inghe! qi dezinfectie, dezinsectie si deratizare,
a Caietului de sarcini a activitatilor, a Regulamentului de Organizare gi
functionare a serviciului gi a formei de gestiune a acestuia.

Au loc discutii.
Dl. consilier Avaclanei A. -acei ce vor lucra si vor face mentenanta sunt in

regula cu avizele, ma refer la autorizatii etc.
Dl.Primar - da sunt in regula, dar, stiti ca noi am lucrat tot timpul cu

utilajele noastre si asa vom face si anul acesta.
Dl. consilier Ungureanu - doresc sa-l intreb pe dl Primar ce inseamna

infiintare serviciu, infiintam un serviciu care nu a existat pana acuma? asta
inseamna locuri de munca in plus bani cheltuiti. Trebuie sa intelegeti un lucru
ca alte primarii care lucreaza asa dau faliment. Nu mi se pare corect sa
infiintam acest serviciu .

Domnul Prirnar - nu infintam si nu angajam nimic, nu intelegeti?
D-na Secretar - e vorba de delegare de serviciu.

Dl. Ungureanu - eu va recomand sa analizati dumneavostra foarte bine.
D-na Secretar - nu se fac angajari e vorba de, delegare de serviciu. Daca a-

ti fi citit materialele va dadeati seama. Este fara personalitate juridica. De asta
exista studiu de oportunitate.

Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul 9 al ordinei de zi

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

- cine se abtine ? - 3 vot "abtinere"( Boboc, Ungureanu, Mititelu I.)



Proiectul de hotirire a fost aprobat cs 12 voturi ,,pPfrttu", ...0..voturi

,,impotrivtr", ....3..,,abtineri".

Se trece la punctul 10 al ordinei de zi
Proiect cle hotarAre privind privind aprobarea Programului Unitar cle

Acliune de Combatere a Vectorilor prin dezinsectie, dezinfecfie si deratizare pe

raza comunei TArgu Trotuq pentru anul2019.
Nu discutii

Se supune la vot punctul 10 al ordinei de zi
- cine este pentru? - 12 voturi "pentru"

- cine este impotriva /
- cine se abtine ? -3 vot "abtinere" "(Boboc, Ungureanu, Mititelu I.)

Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 12 voturi ,,pQntru" , ...0..voturi

,,impotrivd", ....3..,,abtineri".

Se trece la punctul 11 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre aprobarea prelungirii contractului de inchirierie

nr.3021 drn 12.07.2018, pentru imobilul cu nr.cadastral nr.60507, aparfinand

domeniului privat al comunei TArgu TrotuE.

Au loc discutii
Dl Liviu Mititelu - va intreb in momentul cand am concesionat acel teren

sau inchiriat , vad ca deja au veni si altii pe acel teren cel cu pepenii, plateste

ceva?

Dl. Primar - da, are autorizatie provlzofie-
D-na Viceprimar - are autorizatie pentru perioada cat vinde Pe raza

comunei noastre, este o autorizate de comerciant ambulant.
Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul 11 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 ,,plfrttu", ...0..voturi

,,impotriv d" , . .. .0..,,abtineri".

Se trece la punctul\Z al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind insusirea Raportului de evaluare intocmit in

vederea concesiondrii imobilului in suprafafd de 1330 mp din care teren

intravilan arabil 740 mp gi teren extravilan arabil 590 mp, ce aparfine

domeniului privat al comunei TArgu Trotuq, prin procedura de licitalie
publicd.

Au loc discurtii
Dl. Liviu Mititelu -doresc sa aduc in atentia dumneavoastra domnilor

consilieri ca, acest proiect de hotarare ne-a fost bagat sub nas a patra oara desi

a fost respins, am discutat clar la ultima sedinta din luna mai si nu vom mai da



nici o rezetva. Comuna aceasta nu mai are nici o rezerva de pamant, ce ne
facem? in situatia in care ne va trebui noua ceva? dati-ne un raspuns. Am
inteles doreste concesionarea pe 25 de ani noi ii vorn da penru perioada de 3
ani.

Dl. Primar - nu exista constructie pe acel teren, absolut nirnic. E cloar o
fasie de teren.

Dl. Ungureanu - sa se faca o comisie dintre consilieri sa mearga la fata
locului, sa anahzeze.

Dl Cernea M. - va pot spune ca lucerna o intretine tatal meu, la
masuratori a iesit 3000 mp , doamna Andar are 2900de m pe titlu deci teoretic
eu detin 100 de m de lucerna pe terenul primariei . Sa vina Comisia Fondului
Funciar sa masoare, ca nu am nimic impotriva.

Se duc discutii in continuare pe aceasta tema.
Dl. Liviu Mititelu se adreseaza doamnei Secretar sa noteze si sa aiba in

vedere ca din aceasata comisie sa faca parte si cativa consilieri locali pentru noi
masuratori.

Se supune la vot punctul 12 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 0 voturi " pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirare a fost respins cu 0 voturi ,,pentru", ...O..voturi

,,impotriv d", ....15,.,rabtitteri" .

Diverse.
Dl Boboc - ridica problema materialelor de sedinta, care sunt foarte multe si

ca ar fi bine sa se faca o economie de hartie, in sensul sa fie folosite toate fetele
la o foaie de hartie.

Dna Secretar ii raspunde ca in mare parte acele foi sunt multiplicate fata -
verso.
Dl. Mititelu Ionel - doresc sa ma adresez domnului Primar si doamnei Vice
stiti ca v-am sunat pentru schimbarea unui bec pe strada la mine.
Dna Viceprimar - cunosc situatia mai sunt de schimbat inca 20 de lampi am
anuntat firma de mentenanta pentru a da jos de pe stalp aceste lampi care
trebuie duse la reparat deoarece nu se pot inlocuii becurile la aceste tipuri de
lampi.
Dl. Mititelu Ionel - a semnalat faptul ca kebuie taiata iarba de langa bordura
statiei de microbuz.
Dl consilier Puluc - dupa cum stiti in satul Viisoara s-a facut podul catre
barnesti am mers si am vazut ce este acolo. Sunt de parere ca ar trebuii daca
mai sunt bani, facute reparatiile acolo deoarece este diferenta foarte mare
dintre albia paraului si pod.

Dl. Prirnar - am vorbit cu cei de la drumuri sa ne dea niste balustrade de
sprijin si asteptam sa vina. In procesul verbal au fost trecute doar balustradele



facute de noi din teava. Doresc sa fac o lucrare buna acolo, nu putem sa lasam
asa.

Dl consilier Puluc - s-au montat in Viisoara acele panouri, ma intreaba
cetatenii ce sunt cu ele. Nu este specificata data inceperii si terminarii lucrarii.

Dl Primar - aceste panouri sunt cu titlu informativ si vor fi alte panouri
in care vor fi specificate data inceperii si terminarii lucrarii.

Dl consilier Avadani A - semnaleaza faptul ca sunt prorietati a caror
mostenitori nu le ingrijesc in sensul ca nu -si toaleteaza copacii si tin pietris si

nisip in fata casei.
Dna Secretar - exista hotarae de consiliul local in care se specifica foarte

bine un I'lan de masuri pentru gospodarrrea comunet.
D-na Viceprimar - pai daca nu vor sa inteleaga de vorba buna trecem la

amenda.
Dl Liviu Mititelu - dna viceprimar cate becuri sunt de la iesire din Targu

Ocna si pana in capatul celalant?
D-na Viceprimar - 508 cele cu led, se dau jos si se inlocuiesc, dureaza o

luna.
Dl. Liviu Mititelu - domnul Primar a inceput marea lucrare cu alei

pietonale, aveti ceva in plan ? v-ati gandit ce veti face cu aceste alei pietonale?
ce faceti langa Primarie? macar aici in fata sa arate bine. Din fata bisericii si

pana in fata la Rosu .

DI. Primar - bine inteles ca ne-am gandit, vin borduri turnate rigole etc .

Se duc mai multe discutii pe aceasta tema.
Dl. Liviu Mititelu - a treia problema este acea a dispensarului trebuie puse

macar trei bancute acolo, sa ai unde sta. Cum facem cu gardul ? este de parere
ca trbuie prelungita parcarea primariei. Am vorbit cu d-na Postolache si i-am
explicat ca bransamentul la canalizare trebuie dus pana sus la Dorinel.

Dl. consilier Anclar L. - m-am uitat si am masurat si eu, gardul poate sa

mearga mai incolo este loc si de o bancuta si de o portita la intrare.
Dl consilier Ungureanu P - in ce priveste racordarea la canalizare doresc

sa-l intreb pe dl. Primar de ce nu sa facut acelasi lucru si pentru satul Tuta pe

portiunea cat s-a turnat asfalt.
Dl. Primar - in satul Tuta nu exista canalizare exisistenta pe principal.
Dl. Ungureanu - va intreb clomnul Profesor Goaga s-a turnat betonul la

scoala?
Dl. Goaga - da s-a turnat beton la scoala, s-au pus pavele, arata ca o

scoala adevarata.
Dl consilier Ungureanu nu este multumit de lucrarile care se fac cu

bransamentele la canalizare, precum si alte aspecte cu privire la lucarile din
satul Tuta . Sustine icleea ca trebuie reduse salariile Primarului si consilierilor
cu 50%.

Dl. consilier Avadane - eu sunt de parere ca bucatica aia trebuia sparta
de de la inceput inainte de se turna asfaltul.

Au loc discutii privind constructia Caminului Cultural.



Dl. Ungureanu - expertul nu si-a facut treaba corect, trebuia verificat un
colt de perete. Caminul este construit din barne, expertiza trebuia sa vada ca
nu corespunde.

Dl consilier Cernea M - va rog sa aveti grija de acest pod ca am vazut ca
vroia un gabarit tuare sa treaca pe el. Inchipuiti-va ce s-ar intampla sa se strice
acest pod.

Cred ca ar fi bine de pus un semafor inainte de pod.
Dl. consilier Dinu - doresc si eu sa va intreb daca avem contract cu

iluminatul asta.
Dl Primar - da, avem contract aceste lampi se dau jos si se trimit la

reparat.
Dl Vacaru P - domnilor consilieri cred ca ar fi bine ca sedinta consiliului

Local din luna august sa fie convocata mai devreme , pentru ca, mai multi
cetateni chiar si din comuna si din afara comunei doresc tofusi sa facem zilele
Trotusene. Pentru acest lucru la rectificarea de buget sa aprobam acest proiect.

DI Cernea M - poate gasim si noi o firma interesata care sa faca acest
festival si noi venim numai cu inchirierea terenului.

Dl Mititelu Ionel - doresc sa va intreb de ce puneti sedintele de consiliul
local asa de dimineata la ora 9.00, cred ca este o ora matinala totusi pentru o
sedinta . Am stabilit mai devreme cu vechiul consiliul local ca sedintele sa fie
dupa ora 16.00.

Dna Secretar - Dl Primar este cel care convoaca sedintele de consiliul
local.

Dl. Primar - doresc sa va anunt ca Noul Cod Administrativ prevede ca
ori ce societate privata sau de stat este obligata sa dea liber consilierului local
pentru a participa la sedinte, se va prezenta cu adeverinta de participare din
poartea institutiei noastre.

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 Mitltelu Liviu
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Secretar general a comunfi Targu Trotus,
Elena BORDEIAN U
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