
PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local din 29.08.2019

in temeiul art. 133 alin.(1) din OUG m.57/2019 privind Codul
administrativ, ati fost convocati pentru astazi in sedinta ordinara a consiliului
local prin Dispozitia nr. 140 din22.08.2019 a domnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti 14 consilieri, absentdnd motivat dl.
consilier Puluc Vasile.

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 august 2019 este dna viceprimar,
Postolache Lenuta care in deschiderea sedintei saluta Consiliul Local.

Se da citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotarAre privind desemnarea d-lui consilier Puluc Vasile
preqedinte de qedinfd pentru luna septembrie 2019 .

2. Proiect de hotarAre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul
,,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubrizare Bacdu" pentru
anul 2019.

4. Proiect de hotarAre privind aprobarea orgamzdrii manifestdrilor cultural -
artistice "Zllele comunei TArgu Trotuq - 2019 - edilia aII-a"
5. Proiect de hotarare privind insugirea qi aprobarea documentaliei cadastrale
de alipire a doud imobile care aparfin domeniului privat al comunei TArgu
Trotus, judetul Bacau.
6. Proiect de hotardre privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe

sectiunea de functionare gi de dezvolatre pentru trimestrul II 2019

7. Diverse

Are cuvantul d-na Secretar - dupa cum v-am zis si in sedinta trecuta,
inainte de aprobarea ordiner de zi, trebuie sa fac mentiunea, ca toate proiectele
de hotarare sunt insotite de materialele aferente. Doar doua comisii au predat
materialele, cea dea treia comisie urmeaza sa le predea. V-am rugat ca inainte
cu o ora de inceperea sedintei sa-mi predati aceste materiale, este vorba
despre comisia economica. Sper ca pe viitor sa le predati Ia timp.

Dl. consilier Ungureanu - doresc ca inainte de supunerea la vot a
ordinei de zi , punctul 6 sa fie punctul 2 si punctul 2 sa fie punctul 6, mai intai
vom vorbi despre executia bugetara ca sa stim cati bani s-au cheltuit si apoi
vom reveni la rectificarea bugetara ca sa putem ajunge la normalitate.

D-na Presedinte de sedinta supune la vot propunerea domnului
Ungureanu P care este aprobata de toti consilierii locali.
Se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de vofuri.
Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei ordinare din data de 23.07.2019.

Presedintele de sedinta - daca sunt discutii.
Dl. consilier Avadani - o mica mentiune in procesul verbal si anume,

este vorba despre trecerea cu calea ferata in satul Viisoara, despre
modernizarea acesteia.



D-na Presedinte ii da unele lamuriri .

Dl. consilier Ungureanu P. - doresc sa fac o precizare si anume, ca era

vorba de drumul judetean , stiu ca a raspuns domnul Vacaru apoi domnul
Primar si a fost trecut ca si cand am intrebat eu.

Se duc discutii pe acest subiect .

Dl . Primar da mai multe lamuriri despre acest drum judetean .

Se voteaza Procesul Verbal cu:
14 voturi "pentru"

D-na Presedinte de sedinta da cuvantul domnului Coman Ovidiu.
Dl Coman Ovidiu - domnilor consilieri vin in fata dumneavoastra cu o

cerere privind schimbul unui teren sau cumpararea acestui teren in punctul
,,Cocoara" unde imi desfasor activitatea. Din discutiile avute cu dna d-na
Bodron si dl. Primar am intelesc ca nu se poate cumpara acel teren deoarece

apartine domeniul public. Am achizitionat un teren in satul Viisoara, punctul
,,Prisaca" de 4,75 ha pe care il propun sa-l dau la schimb cu punctul Cocoara.
Am aici spre consultare si planurile cadastrale. Doresc sa raman cu terenul de

la Cocoara, deoarece aici am toate utilajele.
DI. Liviu Mititelu - domnul Coman va rog sa dati nume cu subiect si

predicat cine va pus pe dumneavoastra sa cumparati acel teren, din cate stiu
eu trebuia sa va adresati Consiliului Local. Cine va pus sa cumparati parcela X
ca sa beneficiezi de parcela Y ?

Dl. Coman Ovidiu - imi pare rau, cred ca m-am exprimat eu gresit
nimeni nu a spus, eu singur am facut achizitia.

Dt. Liviu Mititelu - dumneavoastra veniti acum cu doua schite
cadastrale, dar noi aici nu vedem un raport de evaluare, aceste terenuri
trebuiesc evaluate, poate dumneavoastra va inselati .

Dl Coman Ovidiu - eu am venit in sedinta ca dumneavoastra sa va dati
acordul sa pot incepe sa fac toate demersurile pentru evaluare. Am prezentat
toate documentele, astept sa vina si evaluatorul.

Dl. Liviu Mititelu - cred ca mai inainte de toate trebuia sa incepi cu o
expertiza.

Dl. Coman Ovidiu - pe mine ma intereseaza sa fiu in legalitate cu toate
actele, sa fiu corect, nu pot sa-mi iau utilajele sa ma mut pe alt teren. Eu tocmai
de aceea am propus sa va dau la schimb o suprafata de teren mai mare sa

poata fi convenabil pentru dumneavoastra.
Dl. Liviu Mititelu - stiti cumva unde se afla acel teren?
Dl. Coman Ovidiu - terenul se afla in puncful,,Prisaca Viisoara"
Dl. consilier Ungureanu P. - eu nu ma pot pronunta pentru ca nu cunosc

terenurile drn zona, as fi fost deacord in principiu daca ar fi venit si cu suma
de la un evaluator pentru ca atunci puteam sa -mi dau seama.

Dl Coman Ovidiu - eu de aceea am venit la dumneavoastra pentru a va
cere acordul preliminar.

Dl. consilier Goaga - d-na Secretar terenul pe care doreste sa-l dea

domnul Coman face parte din islazul comunal?
D-na Secretar - da, face parte din domeniul privat iar pentru schimb,

terenurile trebuie sa aiba aceeasi categorie.



Dl Goaga - asta inseamna daca se da aceasta suprafata de 3.5 ha se

diminuiaza suprafa de islaz.
Dl. Dinu Viorel - schimbul se accepta in momentul cand suprafata la

schimb este in imediata apropiere cuizlazul comunal.
Dl. Primar - propun sa se faca comisie sa se vada zona daca este in

vecinatatea izlazului si daca sunt indeplinite conditiile legale privind
solicitarea domnului Coman.

Se fac propuneri pentru membri comisiei: Avadani, Soponaru, Dinu,
Goaga, Andar.

Are cuvanful domnul Iulian Lenghen - doresc sa raman la
sedinta si sa va rog, sa aveti in vedere montarea unui limitator de viteza pe
drumul nou asfaltat la iesire din Tuta spre Onesti. Se circula cu o viteza foarte
mare in acea zona. Pe o portiune de drum se circula cu o viteza mai mica
datorita limitatoarelor, dar dupa ce se termina acestea toata lumea accelereaza
foarte mult in acea zona. Solicit montarea acestora deoarece am un copil mic
care, uneori mai iese din curte.

Nu mai sunt alte discutii

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

Vasile preqedinte de qedinld pentru luna septembrie 2019 .

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 1

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

- cine se abtine ? - 0 vot " abtirrere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 14 voturi ,,pe-,rrtrla", ...O..voturi

,,impotrivd", ....0..,rabtineri".

Se trece Ia punctul 6 adus la puctul 2 pe ordinea de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe

sectiunea de functionare gi de dezvolatre pentru trimestrul ll 2019.
Au loc discutii
Dl. consilier Ungureanu P. - doresc sa il intreb pe domnul Primar, el

fiind ordonatorul de credit, exemplu la culte si religii pe trimestrul II era
propus pentru cheltuieli 234 de mii lei si s-au cheltuit numai 152 de mii, daca
puteti sa-mi spuneti 234 de mii pe ce s-au cheltuit.

Dl Primar - pentru Parohia Viisoara avem 35 de mii lei , biserica ortodoxa
Trotus 25 mii lei, biserica catolica Trotus 40 mii lei si aproape 50 mii lei biserica
catolica Tuta.

Ungureanu P - este diferenta de 82 mii lei care au ramas, s-au aprobat la
bugetul local suma care era preva zt1ta, lucrarea trebuia sa inceapa si nu a
inceput. Este vorba de reabilitarea monumentului eroilor de la Tuta. La
invatamant vad ca sunt 135 mii lei necheltuiti.

Dl. Primar - la invatamant mai este de schimbat mobilierul, mai ales la
Tuta.

Nu mai sunt discutii.



Se supune la vot punctul 6

- cine este pentru? -'1,4 voturi "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtirtere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 14 voturi ,,petutrtJ", ...O..voturi

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

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaliei anuale la patrimoniul
,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubrizare Bacdu" pentru
anul2019.

Au loc inscrieri la cuvant
Dl. Liviu Mititelu - vad ca trebuie sa dam la ADIS 6000 mii lei, fata de

anii anteriori este o suma mult mai mare, doresc sa stiu daca au fost informati
cetatenii cu majorarea gunoiului si daca au fost informati persoanele juridice
adica societatile.

Dl. Primar - intr-o sedinta viitoare vom gasi o varianta prin care vom
instiinta toate societatile pentru a gasi o modalitate de plata. La persoanele
fizice s-a majorat cu 67%. Am avut dicutii cu o parte din agentii economici, iar
aceasta suma nu este foarte mare. Va puteti interesa si la alte comune.

Dl. consilier Dinu V - tot se dicuta de agenti economici noi avem o
suma fixa sau acum calculam? Cine Calculeaza suma noi sau ei?

Dl. Primar - suma este stabilita de ADIS, se stie, comuna noastra este o

generatoare mare de gunoi.
Dl Dinu V. - v-am spus ca lunar este vorba de 100 de tone de gunoi va

pot aduce note de receptie cu comuna noastra. Atunci cum stabilim noi pretul
?

Dl. Primar - majoritatea agentilor economici asteapta hotararea de

Consiliul Local pentru stabilirea pretului.
Dl Ungureanu P. - ar fi fost corect conform noului cod administrativ sa

faceti sedinte cetatenesti.
Dl. Mititelu Ionel - stiu ca pana anul trecut agenti economici plateau

gunoiul la metru cub si acum consiliul local sa majoreze cu 67%? Cel mai bine
ar fi sa vina agenti economici si sa fixam acest pret impreuna.

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

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

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

Proiectul de hotirire a fost aprobat cu 13 voturi ,,plrrtru", ...O..voturi

,,impotrivd", ....1..,,abtineri".

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea organizdrii manifestdrilor

cultural-artistice "Zilele comunei TArgu Trotuq - 2019 - edilia aII-a"
Initiatorul acestui proiect este domnul Vacaru Petrea care are cuvantul.



Am initiat acest proiect de hotarare la solicitarea cetatenilor, mesajele au fost
transmise si de o parte din consilieri. Stiti si din anul in care au fost initiate
aceste manifestari, ca au avut un real succes.
1. Ne cunoaste mai multa lume si pot afla mai multe despre noi.
2. Este perioada concediilor cand o parte care lucreaza in strainatate pot
beneficia de aceasta distractie.
3. Nu doresc sa dam nici o tenta politica, asa ca nu vom invita pe nimeni nici
din Prefectura sau Consiliul Judetean. Cine doreste sa participe este bine venit

Stiti ca acum doi ani aceste manifestari au avut o serie de cosfuri, aceasta
suma ridicandu -se la 70 de mii de lei. Nu doresc ca acest pret sa fie suportat
de noi. Cine organizeaza trebuie sa vina cu o parte din artisti, cantareti etc. Dar
trebuie sa avem si noi o suma sa contribuim cu ceva acestea fiind curatenie,
lumini, jandarmerie etc. Cred ca suma de 35 de mi de lei ar fi suficienta ca
domnul Primar sa se poata descurca.

Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - domnilor consilieri si in special domnului consilier

Vacaru, tin sa va aduc la cunostinta ca nu a-ti luat legatura cu nici un cetatean
sau consilier, dumneavoastra si domnul Andar a-ti spus din luna iulie in
sedinta, ca doriti sa initiati proiectul cu zilele comunei. Noi, in speta, adica
partidul nostru, nu suntem impotriva, nu dorim sa inflamati populatia si sa
spuneti ca noi nu suntem de acord.

Domnule Vacaru cred ca inainte de a dori acest eveniment zilele comunei,
trebuie sa ai de toate in comuna , cum ar fi canalizare , asfalt, trotuare etc. Asa
ceva la noi in comuna nu exista. Dumneavoastra v-ati uitat la biserica ca se
darama trotuarul pietonal ? Iar cu suma de 35 de mi de lei, dar va spun eu ca
se ridica mai mult aceasta suma, se poate pune cativa metri liniari de alee
pietonala? Ar fi fost foarte frumos sa mergeti domnule Vacaru, din poarta in
poarta la fiecare agent economic sa stangeti bani din spons orizari si sa faceti
acest festival. Ati mentionat ca se vor distra si cei care lucreazain strainatate,
va spun eu ca cei din afara in data de 13,14,15, septembrie sunt deja plecati, si
vor zice ca ,,tara arde si baba se cheaptana". Asta este parerea mea si am
mentionat in procesul verbal pe comisii .

Domnul Primar - da, asa este, mai este mult de munca, dat asta nu
inseamna ca nu se poate intalni lumea cum s-au intalnit acum doi ani de z1le,
am explicat destul de clar ca nu avem nici o treaba cu politica. In legatura cu
aleele pietonale nu au cazut, ci au fost daramate. Sunt 12, 13 bucati de borduri
care au fost impinse.

Dl. Liviu Mititelu - nu este adevarat, nu au fost lucrate bine, trebuie o
firma care sa-si asume responsabilitatea pentru ce lucreaza.

Dl. consilier Boboc - in principiu suntem de acord cu proiectul initiat de
domnul Vacaru dar fara cheltuieli din bugetul local.

Domnul Primar - din partea mea sa faceti cum doriti suma de 35 mii lei
pentru acest festival ar fi destul de bine. Eu ca Primar nu doresc nimic. De
toata organlzarea se va ocupa cei care vor veni si vor inchiria terenul respectiv.
Aceste firme vor veni cu scena , rnuzica si cateva tarabe (chioscuri).



In sedinta d,e azi veti vota daca doriti aceste manifestari cultural aristice,

iar in urmatoarea sedinta vom vorbi de suma, cat doriti dumneavoastra sa

alocati. Daca nu se va ajunge in sedinta urmatoare la un consens se va anula

acest eveniment. La primarie s-au prezentat anumiti agenti si au depus cereri

pentru a participa. Acum aportul nostru va fi mult mai mic decat a fost acum

doi ani . A-ti avut cuvantul meu ca eu nu voi initia acest proiect si nu am avut

nici o contributie la el. Dl. Vacaru a venit cu ideia, am analizat, pentru ca multi

spun ca nu sunt bani iar alti spun ca ar fi bine sa orgarttzarn.

Dl consilier Avadani - doresc sa spun ca initiativa domnului Vacaru este

de laudat. Voi fi de acord doar daca sunt bani din sponsorrzart.
Dl Mititelu Ionel - nu voi fi deacord cu acest proiect deoarece stiti ca

acum cateva zlle a avut loc un incendiu de vegetatie la iesire din Targu Trotus

si va spun ca familia care sta in capat nu au apa in anul 2019'

Dl. Primar - dar aceste persoane au fost la Primarie sa depuna cerere? Eu

am stat de vorba cu ei si am spus ca le dam tot ajutorul.
Dl. consilier Sopon,rru - trebuie sa recunoastem ca in comuna asta s-a

miscat Ceva. Ce trebuie sa facem, numai sa muncim, fata Sa ne distram? Dl

Liviu daca doreste isi ia concediu si pleaca la mare, dar nu toata lumea isi

permite asta. Trebuie sa le aratam tinerilor si copiilor astfel de distractii, este

ti.," ,u socializam unii cu alti. Din aceasta institutie nu s-a furat nimic, din

motiv ca domnul Ungureanu si cu domnul Liviu sunt cu ochii numai pe

Primarie.
Dl. consilier Cernea Mihai - in Romania cred ca sunt multe comune mult

mai sarace decat noi si pot face astfel de manifestari, in general copii se

bucura cel mai mult. Sunt multe tiribombe si leagane pentru care se bucura

cei mici. Nu cred ca puteti sa le luati copiilor si oamenilor batrani, care nu pot

sa ajunga in alte localitati sa vada asa ceva, trei zile de distractie.

Dl. consilier Ungureanu P - preturile au evoluat acum doi ani s-au

cheltuit 80 de mii lei , acum suntem deacord sa facem si cu 20 mii lei. Doresc

sa-i spun domnului Cernea ca se pot face si alte manifestari in comuna/ cum

ar fi cele sportive. Va pot intreba de ce a-ti cheltuit acum doi ani o suma atat

de mare daca acum sunteti multumiti si cu 20 mii lei?

Dl Primar - cred ca m-am facut inteles, am explicat mai inainte.

Dl Ungureanu - din punctul meu de vedere ar trebui urmati pasii,

avand in vedere noul cod administrativ trebuia sa organizati o adunare

cetateneasca conform articolului 248.

D-na Secretar - ii explica domnului Ungureanu despre aceste adunari

cetatenesti si rolul acestora.
Au loc mai multe discutii si pareri cu privire la acest subiect .

Dl consilier Andar - vine cu propunerea sa aiba loc doar 2 zile din acest

eveniment daca tot sunt atat de mari probleme cu banii, asa ar costa mai putin'
Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot punctul 4 al ordinei de zi

- cine este pentru ? - B voturi "penttT)" (Postolache, Goaga,

Soponaru, Cernea, Dinu, Andar, Vacaru, Sabau)

- cine este impotriva ? 4 voturi "impotrivd" (Mititelu L',
Ungureanu, Avadani, Boboc)



- cine se abtine ? - 2vot "abtinere"( Ababei, Mititelu I.)
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 8 voturi,,pentru",...4..voturi

,,impotrivd", ....2..,,abtineri".

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind insuqirea gi aprobarea documentatiei

cadastrale de alipire a doud imobile care aparfin domeniului privat al
comunei TArgu Trofus, judetul Bacau.

Dl Primar da unele explicatii cu privire la demararea acestor lucrari
privind parcarea primariei .

Nu au loc alte discutii
Se supune la vot punctul 5 al ordinei de zi
- cine este pentru? -1,4 voturi "pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotf,rAre a fost aprobat cu 14 voturi ,,plrrtru", ...O..voturi

,,impotrivtr", 0..,,abtineri".

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri

si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau .

Au loc discutii
Dl. consilier Ungureanu P - doresc sa il intreb pe domnul primar de

banii care sunt pentru rectificare si cu banii care au ramas de la culte si religii,
ce considerati ca veti face cu aceste sume?

Dl Primar - am primit suma de 24 de mii lei de la Finate, s-a

suplimentat cu 110 mii lei ceea ce avem de plata la betoanele de la scoala. Pana
in primavara vom termina si aceste lucrari.

Dl Liviu Mititelu - de la Consiliul Judetean cati bani au venit?
Dl. Primar - nimic nu am primit.
Dl. consilier Ungureanu este in continuare indignat si nemultumit. Au

loc mai multe discutii si unele explicatii din partea domnului primar.
Nu mai sunt discutii.

Se supune la vot punctul 6 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 1.4 voturi " pentrt7"

- cine este impotriva ?

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

,,impotrivd", ....0..,rabtineri".

Diverse.
Dl. Primar - Ati vazut ca am primit adresa de la CNI s-au acceptat doua

proiecte si anume:
Construire si dotare Camin Cultural Targu Trotus si 3 km si jumatate de
asfaltare drum comunal sat Viisoara .

Am discutat si cu proiectantul si pana la primavara o sa turnam asfaltul.



D-na Secretar - da citire la o adresa venita de la Scoala Gimnaziala satul
Targu Trotus catre Consiliul Local privind desemnarea a trei consilieri locali
care sa faca parte din Consiliul de Adminstratie.

Din Comisie vor face parte:
Dl. Liviu Mititelu, d-na Postolache si d-na Carmen Ababei.

Dt. Primar - Mai exista cererea domnului Butucaru organizator
evenimente. Voi sta de vorba cu dumnealui si vom vedea exact situatia
urmand sa va comunic in sedinta urmatoare, care va avea loc la inceputul lunii
septembrie.

DI consilier Boboc - tin sa anunt ca firma care lucreaza la punerea
pavelelor nu au respectat normele tehnologice, adica teresamentul nu este

bun.
Dl Primar - da mai multe explicatii privind modul de lucru si aminteste

domnilor consilieri ca avem Diriginte de santier care va raspunde de lucrare.
Domnul consilier Boboc - vine cu sugetii de raparatii la podul de la Tuta
Dl Dinu V - am si eu o intrebare cu privire la trotuare, eu cred ca se

ridica mult mai sus nivelul deja sunt multe curti si nu se mai scurge apa,
dirigintele de santier sau proiectantul a tinut cont ?

Dl. Primar - au fost cateva probleme, au dat acest nivel si s-a plecat cu
anumite cote.

Dl. Gogaga Gh. - mentioneaza ca timp de doua luni este un avion care
tot aterizeazasi decoleaza de pe aerodromul de la Viisoara. Cine este si de ce

nu au anuntat autoritatile locale?
Au loc mai multe discutii
Dl consilier Vacaru P - doamna Secretara asi dori ca aceste materiale

pentru sedinta sa fie facute numai in trei exemplare si date la Presedintele pe
comisii.

Dna Secretar - legea prevede ca trebuie date materialele de sedinta
domnilor consilieri pe suport de hartie sau electronic . Sunt unele primarii care
dau aceste materiale electronic dar alegerea dumneavoastra a fost sa le primiti
in format letric. Va rog sa supuneti la vot modul de primire a materialelor, nu
doresc sa aud discutii.

Dl Ungureanu P - eu doresc sa primesc materialele si mai sunt consilieri
care doresc sa le primeasca. Vorbiti in numele dumneavoastra.

Dl Ungureanu P - in legatura cu aceste pavele stiu ca existau niste dale,
acestea pot fi duse in statia de pompare.

Dl. Primar - au fost scoase cu pamant si sunt foarte crapate, sparte.
Dl. Sponaru - cred ca ar fi bine sa puneti protectie pe langa podete.
Dl. Ungureanu P. - noi am votat proiectul cu iluminatul public cu

mentiunea sa montam becuri economice unde sunt suporturile de pe stalpi.
Dl . Primar - acele suporturi sunt date pentru casare puteti merge sa le

vedeti.
Dl. Ungureanu - s-a facut o dezbatere publica la biserica cu toate ca

este o lege pentru asa ceva, nu stim, poate a-ti inceput campania.
Dl . Prim ar - da, m-am oprit si am discutat cu toata lumea de la

biserica. Nu am incalcat nicio lege. $i discutia de la biserica nu are nicio
legatura cu sedinta de astazi.



Dl. consilier Avadani - in legatura cu

cazul sa punem niste aparte cu celula.
iluminatul public chiar ar fi

Dl. Primar - nu cred ca avem posibilitate,
scumpe.

D-na Viceprimar vine cu explicatii.
Nu mai sunt alte discutii.

deoarece sunt foarte

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta de consiliul local drept

pentru care s-a incheiat prezentul Proces - Verbal.

Presedinte de sedintd,
Consilier tenuta Postolache
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Secretar general a cblnunei Targu Trotus,

Elena BORPEIANU
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