
PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local din 28.03.2019

In conformitate cu dispozitiile art.39 alin.(1) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ati fost convocati pentru astazi in sedinta ordinara a consiliului
local prin dispozitia m.78 din22.03.2019 a domnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti 14 consilieri, absentAnd nemotivat
un consilier si anume dl. SfArlea Niculai.

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 martie 2019 este dl. consilier local,
Dinu Viorel care in deschiderea sedintei saluta Consiliul Local.

Se da citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotarAre privind desemnartea d-lui consilier Goagd
Gheorghe preEedinte de qedinld pentru luna aprilie 2019 .

2. Proiect de hotardre privind irsuEirea gi declararea de interes public
loc al a bunurilor aparlinAnd comunei TArgu Trrctuq, judeful Bacdu

3. Proiect de hotarAre privind modificarea gi completarea inventarului
bunurilor apartinAnd domeniului public al comunei TArgu Trotus, judelul
Bacdu.

4. Proiect de hotarAre privind aprobarea utrhzarea sumei de769.071,40
lei pentru obiectivul in curs de investitie "REABILITARE, MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT TUTA, COMUNA TG TROTUS,
]UDETUL BACAU"

5. Proiect de hotarAre privind solutionarea Pldngerii Prealabile
formulatd de cdtre domnul Mititelu Liviu impotriva Hotdrdrii Consiliului
Local al Comunei TArgu Trotuq nr.26 din 06.03.2019.

6.Proiect de hotarAre privind modificarea si completarea organigramei si
Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Tg.Trotus.

7. Diverse
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
28.03.2019.
Au loc discutii.

Dl. consilier Ungureanu P. - acest Proces Verbal eu nu am sa-l votez,
deoarece eu nu ma regasesc ce am discutat ca si consilier Local in aceasta
sedinta, desi d-na Secretar a zis ca avem filmarea si ca va scrie.

D-na Secretar - Procesul verbal se prezinta in sedinta si poate suferi
modificari sau completari.

Dl. Ungureanu P. - eu nu am primit niciodata aceste completari, deci nu
se fac.

D-na Secretar - Domnule Ungureanu, eu va dau aceste Procese Verbale
odata cu materialele pentru gedintd. La sedintele pe comisii, dumneavoastra
aveti posibilitatea sa veniti si sa solicitati modificdrile sau completarile pe care



le doriti, dar nu ati venit niciodata, de aceea consider ca este rea vointa din
partea dumneavoastra.

D-na Secretar - pentru sedinta din 28.03.2019, nu am avut toata filmarea,
din cauza incidentului din timpul sedintei cu domnul care filma, am scris pe

baza notitelor luate in timpul sedintei.
Dt. Ungureanu P. - trebuie scris absolut tot in aceste procese verbale

deoarece acestea vor ramane la dosarul de sedinta. La punctul 7 a-tr trecut
doar un sfert din discutia mea, la fel si la pctul 10. Eu acum ce sa inteleg, cum
sa mai iau cuvantul si sa aprob ceva daca nu scrieti nimic in aceste procese
verbale. Am observat ca la toate sedintele cand iau cuvantul i-mi sunt taiate
frazele.

D-na Secretar - asta este parerea dumneavoastrd.
Dl. consilier Liviu Mititelu- eu nu mai am de zis nimic, acum asta este,

se mai poate pierde din context.
Dl. Unguranu - atunci la ce mai facem aceste procese verbale domnule

Primar? Eu am sa votez impotriva acestui proces - verbal.
D-na Secretar - cred ca asteapta cate o greseala dl. Ungureanu pentru a

se bucura, dar aceste procese verbale v-au fost date cu o saptamana inainte de
sedinta, tocmai pentru a veni cu modificari, daca acestea sunt necesare.

Dl. Primar - daca a-tr vazut ca sunt nereguli la procesele verbale trebuia
sa venit si sa-mi spuneti.

Se supune la vot acest proces verbal - votat 12 "penttu" 1 vot
"impotrivA" ( dl. Ungureanu P.) si 1 vot "abtinere" (dl.Mititelu L.).

Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei extraordinare din 06.03.2019.

Dl Liviu Mititelu - stiti ca exista o Plangere prealabila facuta de mine in
tocmai datorita acestei sedinte extraordinare. Doresc ca d-na Secretar sa

raspunda in mod cinstit, transparent si foarte corect, ce raspundere aveti
dumneavoastra cand convocati consilierii la sedinta, in speta dumneavoastra
trebuie sa faceti o invitatie, in speta cu cate zlle? cu trei zlle da?

dumneavoastra m-ati sunat si pe mine? tocmai de asta sunt revoltat si anume:
din cei 15 consilieri locali sunt prezenti 13, absenteaza nemotivat eu, pentru ca

am fost plecat din tara, nu am primit invitatia scrisa. Am contestat si pentru
faptul ca nu am primit invitatia acesta scrisa. D-na Secretar aveti obligatia ca sa

trimiteti in scris cu 5 zile invitatiile scrise pentru sedintele ordinare si

convocarea cu trei zile inainte la sedintele extraordinare .

D-na Secretar - asa am si facut, in materiale pe care le-afi primit, existd
convocatorul semnat de majoritatea consilierilor pentru aceasta sedintd.

Dl. Liviu Mititelu - eu nu am primit nimic.
D-na Secretar - va rog sa va uitati in dosar la punctual 5 unde sunt puse

copii dupa convocator. $i nu vad ce legatura are asta cu procesul verbal.
Se supune la vot acest proces verbal - votat 10 "pentru" 1 vot

"impotrivd" ( dl. Mititelu L.) si 3 voturi "abtinere" (Moise Gelu. Ungureanu
P., Sabdu Dorinel).

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

Gheorghe preqeclinte de Eedinld pentru luna aprilie 201.9 .

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul l



- cine este pentru? - 14

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot
Proiectul de hotirAre a fost

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

voturi "pentru"

"abtinere"
aprobat cu 14 voturi ,,perttru.", ...O..voturi

Se trece la punctul2 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind irsugirea gi declararea de interes public

I o c a I a b unur i I or ap arlinA nd comunei TArgu Trotug, judgh:l Bacdu
D-na Bodron - Potivit tegii nr. 213 tcrab bunurile care vin completare la

domeniul public tebuiec insusib si declarab. Noi avem dupd Nri.199, multe
hotarari de corsiliul local care au completat inverrtarul domeniului public. I-a corsiliul
JudeEan au cerut aceasta hotarare privind irsusirea si declararea de inHes public a
bunurilor apar,tinand comunei Targo Trotuq. hr aner<ele pe care l-ati primit de la 1 la 5
sunt toab bunurile publice care au fost completab prin Hotararile anHioare la
domeniul public, ele nu au ajurs sa fie prinse in inventarul domeniului public. Noi am
venit cu aceste modificari deoarece esb o solicitare perrtru achralizarea domeniului
public, aceasta fiind o prima hotarare si unele din motivele pentu cale am venit cu ele
la achralizare perrtrr ca avem aceasta investitie in sah-rl Viisoara unde ne conditioneaza
oficiul de cadastu ca toate drumurile unde avem conduch de canalizare sa fie cu
suprafata real4 adica cadastrata. la aceasta hotarare vom reveni cn acfriakzai.

DL Liviu Mititelu - D-na Darn de ce tocmai acurn si nu au fost facub cu un timp
in urrna? la alb UAT din judet au fost discutab cu ceva ani in uffira, de ce toaxai
acum? EsE cumva o legafura cu acel control efecfuat de Cuftea de Conturi?

D-na Bodron - aln o nota de completare emisa de Oficiul de Cadastru incare s-a

constatat ca dn-rmurile nu au suprafeble reale si au dat o nota de respingere. Vreau sa

va spun ca in regim de urgerrta arn actttaltzat acest domeniul public si am lucrat la
acest inverrtar. Doar in sah:l Viisoara avem suprafetele reale. Rryet ca vom reveni cu
modificari la aceasH hotararc.

DL Ungureanu P. - am gasit aici in anexa Herrud productive si neproductive,
dumneavoaska ati spns ca s-a facut cadastrarea. Exista acest Herr in sapaEle
Caminului cultural din satul Tuta?

DnaBodron - Da sigurca exista.

DL Ungureanu - Dumneavoastra sustineti ca acest tuen ocista?

Dna Bodrrcn - Exista si cadastru.
DL Ungureanu - tot o inhebare pentru satul Tuta dmarece eu locuiesc in acest sat

hrce zona se afla Erenul neproductiv in suprafata de 1087 mp lungime 200 m amon?
Dna Bodncn - esb vorba de albia minora si majora a paraului ,,Rusi", pentru ca,

podetul de la Paraul Rr:si esb prirs prin PNDL.
DL Ungureanu - aln vazut lucrarile facub pe acest Parau Rusi, tot in

amplasamenhrl asta suntsi lucarilefacub de domnul HonQ
D-na Bodron - nu am nici un fel de treaba cu Dl. Hozit
DL Ungureanu P. - Foarb bine ca dl Hozit irrchide un$nd de aprovizionare, asta

ir-rseamna ca nu mai poate beneficia nimeni de apa.
DL Moise G. - pe cebaza a facut dl. Hozit acesb lucrari? Banuiesc a a,u.ut acordul

dinprimarie.
DL Ungureanu - din punchrl meu de vedere este bine ce se face cu acest domeniu

public.
Nu mai sunt discutii



Se supune la vot punctul 2

- cine este pentru? - 74 vofuri "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 14 voturi ,,perttru", ...0..voturi

,,impotriv d" , ... .0..,rabtineri".
dl. Primar - Inainte sa trecem la punctul 3 voi da citire cererii, depuse

de dl. Dragan Costel, prezent in sala, prin care solicita inchiriere pajiste
avand marit efectivul de animale.

Dl Primar - veti fi contacta in urmatoarele zile
Dl. Liviu Mititelu - dl. Adrian aceasta cerere trebuia sa fie adresata si

Consiliului Local, daca acest teren exista cu mare drag vom aproba, nu cred ca

cineva se va opune.
Dl. Ungureanu P - eu i-mi spun parerea si anume ca mi se pare corect

ca si alti se pot dezvolta, asa ca este bine sa se faca o licitatie in acest sens, asta

nu inseamna ca sunt impotriva dumneavoastra.
Dl Primar - veti fi contactat in urmatoarele zile. Multumim pentru

intelegere.

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind modificarea Ei completarea inventaruiui

bunurilor aparlinAnd domeniului public al comunei TArgu Trotus, judelul
Bacdu.

Au loc discutii
D-na Bodron - .L*r curn am precizat si la puncful 2, acet proiect de hotararea este

acfinhzarea domerriului public, aceasta fiind o prima hotarare si unul din motivele
pe-rtrucareamofacemesbaceastainvestitiedinsatulViisoar4 undeneconditioneaza
oficiul de cadashu ca toaE drumurile pe unde avem conduch de canalizare sa fie cu
suprafata reala, adica cadaskata. la aceasta hotarare vom reveni cu afriahzai, dupa
ce sevorface cadastelepe Tuta qi TdrguTiotuE.

Dl. Liviu Mititelu - la poz.27, parcare Primdrie, legat de acest drum pe
care eu il cunosc din copilarie, acest drum acum il putem numi si drumul
bombardamentelor, nu mai poate fi numit drum din beton, sau drum
inpracticabil, este teribil ce putem sa scriem noi aici.

Dl. Primar - asa este numit in documentatie unde doriti sa ajungeti?
D-na Bodron - parcarea este imobil separat de drum, ce sa scriem domnul

Mititelu, drum cu balast?
Dl. Mititelu L. - scrieti doamna drum rezultat dintr-un razboi.
D-na Bodron - vom pune drum balast, cod 1..7.3.1..

Dl. Mititelu - trebuie sa fim corecti d-na Dana.
D-na Bodron - eu nu am nimic impotriva dl Mititelu, o sa schimb

clasificarea din 7372 tn1377 si nu am sa mai pun structura din drum asfalt o sa

pun drum balast .

Dl. Ungureanu - este trecut la Tuta amplasare teren extravilan, 100 mp.
D-na Bodron - Da, este terenul aferent Statiei de reglare tensiune.
Dl. Soponaru - Nu ati trecut strada Stefan cel Mare in satul Viisoara.
D-na Bodron - la punctul 2 v-am explicat clasificarea drumurilor care se

clasifica in mai multe categorii: drumuri locale care se impart tn strazi,



drumuri comunale si drumuri vicinale. Acest
legatura dintre Targu Trotus si Targu Ocna este
752.

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

- cine este pentru? - 14 voturi "pentrtJ"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtirtere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 14

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

drum de la Viisoara face
clasificat ca Drum Comunal

voturi,,pefrtrur", ...0..voturi

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea utilizarea sumei de769.071,,40 lei

pentru obiectivul in curs de investilie "REABILITARE, MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT TUTA, COMUNA TG TROTUS,

]UDETUL BACAU"
Au loc discutii

Dl. Liviu Mititelu - il rog pe domnul Primar sa ne spuna valoarea
Proiectului. Valoare neeligibila, reabilitare si modernizare Camin Cultural sat
Tuta. Trebuie sa intelegeti ca eu nu sunt impotriva, dar am ajuns la punctul in
care voi spune cd puteti face si 100 de camine Culturale in satul Tuta, dar
doresc sa stiu cand se va face ceva si pentru satul Trotus in speta un asfalt, un
camin cultural.

Dl Primar - stiti destul de bine am spus si la inceputul anului ca voi face
parcarea si strada catre cimitirul cataolic, trotuarele care vor veni pe centru.

Dl. Primar - vedeti si dumneavoastra ca documentatia pentru astfel de
lucrari nu este atat de usora.

D-na Contabil -In normele de inchidere prin subventiile de la bugetul
de stat, catre bugetele locale, la finele exercitiului bugetar se reflecta in
excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul 2019 cu aceeasi destinatie
pentru fondurile care au fost alocate pana la frnaltzarea proiectelor respective.
Deci 769071,40, nu sunt bani de la bugetul local, sunt bani care au fost primiti
de la AFIR. Noi trebuie sa continuam lucrarea care este in curs si trebuie sa

aprobam folosirea 1or.

Dl. Mititelu L. - a-ti auzit dumneavoastra ca a spus cineva ca sunt bani
de la bugetul local?

D-na contabil - a-ti spus si afirmat ca a costat atat, si atat, ca a costat un
milion si unde este diferenta.

DL. Mititelu L. - va rog doamna sa nu i-mi puneti cuvinte in plus
deoarece eu am citit din expunerea de motive.

Dl Dinu V. - noi trebuie sa intelegem ca banii de anul trecut trebuie
cheltuiti la Caminul Cultural si noi trebuie sa votam pentru utilzarea lor.

Dl. Ungureanu P. - am inteles ca banii au fost ramasi de anul trecut si va
intreb de ce nu i-ati chetuit ?

D-na Contabil - nu s-au cheltuit pentru ca nu poti plati ceva ce nu sa

executat.
Dl. Ungureanu - nu doresc raspuns de la d-na contabil, deoarece avem

ordonator de credite. In anul 2017 a fost aprobata aceasta suma si ca trebuie sa

mergeti la Bucuresti sa o ridicati.



Dl Primar - nu am fost la Bucuresti, la Iasi domnul Ungureanu.
Dl. Ungureanu - ati spus clar ca la Bucuresti si acum ziceti ca la Iaqi.
DI. Primar doresc sa aud intrebarea dumneavoastra domnule

Ungureanu.
Dl. Ungureanu - s-au aprobat si s-au scos banii respectivi, s-au pus pe

SEAP lucrarea, a inceput licitatia? din anul 2017 si pana in anul 2019 tot puneti
spre aprobare aceasta lucrare. Noi nu am fost in stare sa ducem la final aceasta
lucrare cu bani de la AFIR iar alte primarii au construit Camine Culturale cu
bani din bugetul local.

Dl. Primar - cum nu am dus Proiectul la final?
Dl. Ungureanu - va rog sa-mi aratati cladirea !

Dl. Primar - domnul Ungureanu din cate ati aflat licitatia a avut loc, va
trebui sa inceapa executia lucrarilor.

Dl. Ungureanu - de ce nu s-au facut aceste demersuri in anul 2017?
D-na Contabil - Procedura nu-ti permite sa faci licitatia. AFIRUL a dat

acesti bani in avans ca noi sa-i putem utiliza.
Dl. Ungureanu - Poate asteptati sa vina cineva special ca sa poata

participa la licitatie.
D-na Contabil - Domnule Ungureanu va rog sa nu faceti asemenea

afirmatii. Va rog sa consefirnati in procesul verbal sa pot merge in instanta
deoarece m-am saturat de aceste calomnii.

Dl. Vacaru P. - ii deranjeazaca se face ceva in aceasta comuna.
Dl. Ungureanu P. - ma deranjeaza ca nu s-au facut lucrarile.
Dl. vacaru P. - nu este punga dumneavoastra este punga statului.

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

- cine este pentru? - 14 voturi "pentru"
- cine este impotriva ? 0 voturi "impotrivd"
- cine se abtine ? - 0 vot " abttnere"

Proiectul de hotf,rare a fost aprobat cu 14 voturi ,,perttnJ",...O..voturi
,,impotrivd", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind solulionarea PlAngerii Prealabile formulatd

de cdtre domnul Mititelu Liviu impotriva HotdrArii Consiliului Local al
Comunei TArgu Trotuq nr.26 din 06.03.2019.

Dl. Liviu Mititelu - da citire plangerii prealabile. Acum vin in fata
dumneavoastra domnilor consilieri si o intreb pe d-na Secretar, cand a avut loc
votul si d-na Postolache Lenuta a fost destituita din functie, eu v-am intrebat
in sedinta din luna decembrie daca se poate numi un viceprimar, iar
dumneavoastra a-ti spus ca nu se poate. Este total fals atunci era perfect
pentru a numi un alt vieceprimar.

D-na Secretar - Domnul Primar este cel care initia za proiectele de
hotarare si atat, eu nu fac propuneri pentru numirea de viceprimari sau
schimbare viceprimari.

Dl Dinu V - eu nu mai inteleg ce este legal si ce nu mai este.
Dl. Liviu Mititelu - Domnuie Presedinte dati-mi voie sa va raspund.

Prefectul in speta, trebuie sa atace in contencios administrativ. Viceprimarul



poate fi schimbat din functie la propunerea Primarului sau o treime din
numdrul consilierilor locali.

Dl. Dinu V. - atunci cine este mai legal Prefectul sau Consiliul Local?
Dl. Liviu Mititelu - domnule Presedinte stiti ca dupa sedinta doamna

Postolache a fost schimbata din functie, a doua zi d-na Secretar avea obligatia
sa ceara avizul de legalitate la aceasta situatie care s-a intamplat.

D-na Secretar - eu am un termen de pdna la 10 zile in care trebuie sa

comunic toate hotararrile, ceea ce am si facut. Toate hotararile le comunic la
Prefectura in vederea verificarii legalitatii.

Dl. Ungureanu P - referitor la acest punct nu o sa obtineti vot. Doamna
secretara a fost intrebata daca hotararea de schimbare s-a facut corect si a

afirmat ca da. De aici deducem ca nu mai trebuie sa o intrebam, deoarece
doamna ne arata ca are un punct de vedere care depinde de om.

Domna Secretar - Da, domnul Ungureanu, eu sunt vinovata, de tot ce

s-a intampla in ultimir 2 am in consiliul local? Eu am creat toate problemele?
Eu ma abtin de la orice comentariu de acum incolo. Nu este singura hotarare
semnata de un secretar cereia i se cere revocarea. Va rog sa nu mai veniti cu
asemenea aluzll

Dl. Ungureanu P - Da citire din procesul verbal al sedintei extraordinare
din 06.03.2019. Nu mi s-a parut corect ca domnul consilier Clement la inceput
a fost pentru schimbarea doamnei Postolache. A fost unul din initiatorii
acestui proiect de hotarare in luna decembrie. ,,Din cliscutiile purtate cu colegii
mei din PSD am fost desemnat sa candidez la functia de viceprimar. Din
motive personale nu mai doresc acest lucru". Nu cred ca a procedat corect.
Trebuia sa-i intrebe si pe colegii sai .

Dl. Ungureanu C - Cred ca dumneavoastra trebuia sa veniti mai intai la
sedinta.

Dl.Ungureanu P - Trebuia sa va intelegeti cu colegii si cu cei care v-au
sustinut.

Dl.ungureanu C - Pe mine nu ma influenteaza nimeni cum sa votez. Ati fost
convocat la sedinta... de ce nu ati venit? Eu nu am spus nimanui cum trebuie
sa voteze!

Dl. Ungureanu P - Dumneavoastra trebuia sa fiti in fata pentru ca ati fost
initiatorul acestui proiect. Dar vad defapt ca nu ati facut altceva decat sa va
folositi de noi. Din punctul meu de vedere cred ca v-ati insusit interesele
personale ori sunteti incompetent.

Presedintele de sedinta ii roaga pe consilieri sa-si exercite votul.
Se supune la vot punctul 5 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 8 voturi " pentrlt"

- cine este impotriva ? 3 voturi "impotrivd" ( Sabau Dorinel,
Ungureanu P. $i Mititelu L.)

- cine se abtine ? - 3 voturi "abtinere"(Moise Gelu, Ababei Carmen

9i Mititelu I.)
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 8 voturi ,,pentru", ...3..voturi

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

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi



Proiect de hotardre privind modificarea si completarea organigramei si
Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Tg.Trotus.

Au loc discutii.
Dl. Liviu Mititelu - Da citire din proiectul de hotarare si il intreaba pe

domnul primar si anume'. ,, Bai ! Domnul primar Adrian. Tu de 3 ani esti
primarul comunei Targu Trotus si iti mai trebuie consilier personal daca stii ca
pe acest post s-au mai perindat 2 insi si nu au facut nimic? Tu il aduci pe al
treilea? Din grad superior il aduci in grad inferior? Cum ar putea sa te ajute
unul cu un grad inferior de cunostinte fata de cel cu grad superior... Te rog
foarte sincer sa ne raspunzi! "

Domul Primar - Va rog sa nu vorbiti cu apelativul ,,Bai Adrian". Acest
post despre care vorbiti se transforma din studii superioare in studii medii.
Doresc sa am acest post, nu neaparat sa angajez o persoana. Se spune ceva de
angajare?

Dl. Liviu Mititelul - Da citire de la inceput acestui proiect de hotarare
pentru a se face inteles. Este indignat ca in primarie exista multe secrete
numindu-le,,Secretomanie".

Dl. Ungureanu P * Gandesc ca daca domnul Georgel a zis ca e angajatul
primariei si dumnealui a ajuns pe alt post. Nu a fost in stare sa faca nici un
proiect, chiar daca are studii superioare. Atunci ar fli bine sa coboram la
nivelul de 4 clase si sa angajam pe cineva, poate acea persoana ar face mai
mu1t.

Dl. Liviu Mititelu - vom angaja din nou pe acest post, ca e doar de taiat
frunze la caini.

Se supune la vot punctul 6 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - B voturi "pentru"
- cine este impotriva ? 3 voturi "impotrivd" ( Sabau Dorinel,

Ungureanu P. $i Mititelu L.)

- cine se abtine ? - 3 voturi "abtinere"( Soponaru Costicd, Ababei
Carmen, Mititelu I.).

Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 8 voturi ,,pentru", ...3..voturi
,,impotrivd", ....3..r,abtineri".

Diverse
Dl. Liviu Mititelu - Doresc sa o rog pe doamna secretar sa noteze corect

felul cum s-a votat la aceasta sedinta.
La solicitarea unui cetatean din Sat Viisoara care este finul domnului

Soponaru am fost chemat la lucrearea care a fost facuta de salariatii primariei.
Doamna Viceprimar intervine si precizeaza ca stie despre aceasta lucrare

fiind vorba de domnul Olaru care a fost inundat de la un canal.
Dl. Liviu Mititelu - Doamna viceprimar spune-ti la salariatii care lucreaza

pe aceste utilaje sa fie atenti la modul cum vorbesc cu cetatenii"
Doamna Viceprimar - Dl. Olaru nu ne-a dat voie sa mergem la el in curte.

Noi am fost sa-i scoatem apa dar el a fost recalcitrant.
Dl. Ungureanu P - In legatura cu bugetul pe anul acesta, solicit ca domnul

primar sa faca cu 10 zile inainte aceasta sedinta.



Dl. Primar - Bugetul il vom face impreuna.
Dl. Moise Gelu - Problema domnului Hozit este discutata in fiecare

sedinta. Nimeni nu are voie sa faca lucrari pe domeniul public. Domnul
primar cunoaste foarte bine aceasta problema, preci zeaza ca a fost de foarte
multe ori pentru a decolmata acea balta. Asigura pe toata lumea ca cei din
zona nu vor ramane fara apa.

Dl. Vacaru P - Vom face o comisie si vom incheia un proces verbal pentru
ca domnul Hozit si-a batut joc cu toata lumea din satul Tuta.

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 Dinu Viorel

Secretar cor\una TArgu Trotus,
Elena gOhogtaN u
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