
PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local din 17.05.2019

In conformitate cu dispozitiile art.39 alin.(1) din Legea

administratiei publice locale nr.215/2007, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, atr fost convocati pentru astazi in sedinta
ordinara a consiliului local prin dispozitia nr. 102 din 10.05.2019 a

domnului Primar.
Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti 11, consilieri, absentAnd

motivat 1 si anume doamna Postolache Lenula si domnii consilieri
Moise Gelu, Sfarlea Niculai gi Ungureanu Clement care au demisionat.
In sala se afla domnii Avadani Aurel, Boboc Ioan 9i Puluc Vasile, care

:urmeaza sa fie validati in consiliul local.
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 mai2019 este dl. consilier local,

Mititelu Ionel care in deschiderea sedintei saluta Consiliul Local.

Se da citire ordinei de zi:
1-. Proiect de hotarAre privind desemnarea d-lui consilier Mititelu
Liviu pregedinte de qedin{i pentru luna iunie 2019.

2. Proiect de hotardre privind constatarea incetdrii de drept a

mandatului de consilier local al domnului SfArlea Niculai si declararea

vacantd a locului ocupat de acesta.

3. Proiect de privind constatarea incetdrii de drept a mandatului de

consilier local al domnului Moise Gelu si declararea vacantd a locului
ocupat de acesta
4. Proiect de hotarAre privind constatarea incetdrii de drept a

mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Clement si

declararea vacantd a locului ocupat de acesta.

5. Proiect de hotarAre privind validarea mandatului de consilier local al

domnului AVADANI AUREL in cadrul Consiliului Local al comunei
TArgu Trotuq, candidat la alegerile locale din iunie 20L6 pe lista
Partidului Social Democrat.

6. Proiect de hotarAre privind validarea mandatului de consilier local al
domnului BOBOC IOAN in cadrul Consiliului Local al comunei TArgu
Trotuq, candidat la alegerile locale din iunie 201,6 pe lista Partidului
Social Democrat.
7. Proiect de hotarAre privind validarea mandatului de consilier local al

domnului PULUC VASILE in cadrul Consiliului Local al comunei



Tdrgu Trotuq, candidat la alegerile locale din iunie 2076 pe lista
Partidului Social Democrat.
8. Proiect de hotarAre privind insusirea Raportului de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei TArgu
Trotuq, pentru anul 2018.
9. Proiect de hotarAre privind insusirea Raportului de evaluare intocmit
in vederea vdnzdrii imobilului - teren arabil intravilan, in suprafald de
488 mp, ce apar{ine domeniului privat al comunei TArgu Trotuq, prin
procedura de licitafie publicd.
10. Proiect de hotarAre privind insusirea Raportului de evaluare
intocmit in vederea vdnzdrii imobilului - teren extravilan neproductiv,
in suprafald de 5357 mp, ce aparfine domeniului privat al comunei Tdrgu
Trotuq, prin procedura de licitafie publicd.
11. Proiect de hotarAre privind insusirea Raportului de evaluare
intocmit in vederea concesiondrii imobilului in suprafald de 1330 mp
din care teren intravilan arabil 740 rnp gi teren extravilan arabil 590

ffip, ce aparfine domeniului privat al comunei Tdrgu Trotu,s, prin
procedura de licitalie publicd.
12. Proiect de hotardre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. 9i
R.L.U- "Construire sediu admnistrativ si hala de depozltare, construire
locuinta S+P+M" Amplasament: sat Tuta, comuna TArgu Trotus,
Extravilan, Beneficiar : IORDACFIE MADALINA MARIANA.
13. Proiect de hotarAre privind aprobarea execuliei bugetelor intocmite
pe sectiunile de functionare si de dezvoltare la sfarsitul anului 2018 (
trim.I+II+III+IV).
14. Proiect de hotarAre privind aprobarea executiei bugetelor intocmite
pe sectiunea de functionare pentru trimestrull 2019.
15. Diverse

Presedintele de sedinta anunta ca toate proiectele de hotarare sunt
initiate de domnul Primar.
Se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de

vofuri.
Dl. consilier Liviu Mititelu - doresc sa-l intreb p" domnul Adrian

cine a dat dispozitie ca sa nu mai vina televiziunea pentru a filma?
Dl. Primar - nimeni nu a dat dispozitie adresa este trimisa catre

dumnealor.
Dl. Liviu Mititelu se adreseaza doamnei Secretar sa consernneze in

procesul verbal ca doreste sa initieze un proiect de hotarare pentru ca

sedintele de consiliu local sa fie filmate.



Dl. Primar - nu vad aceasta discutie incadrata la acest punct.
Dl. consilier Ungureanu P. - am facut o completare care a fost

omisa din Procesul Verbal. Este vorba de suma de 50.000 lei care trebuie
alocati pentru reabilitarea monumentului de la Tuta.

D-na Secretar da, ieri a venit dl Ungureanu si s-a facut
modificarea in procesul verbal.

Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei ordinare din data de
28.04.2079.

11 voturi "pentru"

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

Mititelu Liviu preqedinte de qedinfd pentru luna iunie 2019.
Nu sunt discutii

Se supune la vot punctul L

- cine este pentru? - 11 voturi"per:rttu"
- cine este impotriva?
- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"

Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 11, voturi ,,pertfru",
...0..voturi,,impotr ivd", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul2 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind constatarea incetdrii de drept a

mandatului de consilier local al domnului Sfdrlea Niculai si declararea
vacantd a locului ocupat de acesta.

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 2

- cine este pentrs? - 11 vofuri"penttu"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abttnere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 11, voturi ,,pcrtttrr",

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

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect de privind constatarea incetdrii de drept a mandatului de

consilier local al domnului Moise Gelu si declararea vacantd a locului
ocupat de acesta.

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



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

- cine se abtine ? - 0 vot " abtinere"

Proiectul de hotirAre a fost aprobat
...0..voturi,,impotr ivd", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul4 al ordinei de zi

cu 11, voturi ,,plrttrtt",

Proiect de hotarare privind constatarea incetdrii

mandatului de consilier local al domnului Ungureanu

declararea vacantd a locului ocupat de acesta'

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul4 al ordinei de zi

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

- cine se abtine ? - 0 vot " abtinere"

Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 11' voturi ,,plfifrtr",
...0..voturi,,impotr ivd", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi
Proiect de hotardre privind validarea mandatului de consilier local

al domnului AVADAU aUREL in cadrul Consiliului Local al comunei

TArgu Trotuq, candidat la alegerile locale din iunie 2076 Pe lista

Partidului Social Democrat.
Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 5 al ordinei de zi
- cine este pentrs? - 11 voturi"pentrtT"

- cine este imPotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtirrere"

Proiectul de hotirare a fost aprobat cu L1' voturi ,,pafittu",
...0..voturi,,impotrivd", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind validarea mandatului de consilier local

al domnului BOBOC IOAN in cadrul Consiliului Local al comunei

Tdrgu Trotuq, candidat la alegerile locale din iunie 201,6 Pe lista

Partidului Social Democrat.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot punctul 6 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - Ll' voturi "pentru"

- cine este imPotriva ?

de drept a
Clement si



- cine se abtine ? - 0 vot " abtinete"
Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 71, voturi ,,p€frtr!",

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

Se trece la punctul7 al ordinei de zi
Proiect de hotardre privind validarea mandatului de consilier local

al domnului PULUC VASILE in cadrul Consiliului Local al comunei

TArgu Trotuq, candidat la alegerile locale din iunie 201.6 Pe lista

Partidului Social Democrat.
Nu sunt discutii

Se supune la vot punctul 7 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - LL voturi "pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 11' voturi ,,plfitru",

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

D-na Secretar invita comisia de validare pentru verificarea dosarelor,

drept pentru care se incheie rapoartele de specialitate privind validarea

mandatelor de consilieri locali.

Are loc depunerea juramantului.
Dl. Avadanei Aurel, Boboc Ioan si Puluc Vasile, depun fiecare pe

rand, juramantul prevazut de legea.

D-na Secretar anunta ca, dupa depunerea juramantului domnii
consiloieri validati au drept de vot.

Se trece la punctul 8 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind insusirea Raportului de evaluare a

performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei TArgu

TrotuE, pentru anul 2018.
Domnii consilieri validati doresc si dumnealor sa voteze acest

proiect de hotarare desi doamna Secretar a dat explicatii in acesst sens.

Nu sunt dicutii
Se supune la vot punctul 8 al ordinei de zi

- cine este pentru ? - 14 voturi"pet:rfrtJ"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot " abtiflere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 1'4 voturi ,,plrrttu",

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



Se trece la punctul 9 al ordinei de zi
Proiect de hotardre privind insusirea Raportului de evaluare

intocmit in vederea vdnzdrii imobilului - teren arabil intravilan, in
suprafald de 488 mp, ce aparfine domeniului privat al comunei TArgu

Trotuq, prin procedura de licitalie public6.
Au loc discutii
Dl consilier Liviu Mititelu - doresc sa fac o mentiune. Nu sunt de

acord ctt vanzarea terenurilor, vindem in stanga , vindem in dreapta tot
felul de terenuri, intr-o zi vom vinde si terenul din spatele primariei. La

sedinta pe comisii am vazttt ca acel teren a fost al doamnei si am primit
si explicatiile de la d-na Dana Bodron. Nu am fost multumit de pozele

care au fost prezentate deoarece acestea parca ar fi poze de buletin
neputand sa ne dam seama ce este cu acel teren.

Dl. Presedinte de sedinta Ionel Mititelu - la sedinta pe comisii au

fost prezentate alte poze si se putea vedea foarte bine acel teren .

Dl. Liviu Mititelu - voi poate sunteti mai privilegiati, pe cand Ia noi

sunt cele mai putine informatii. Voi vota favorabil deoarece e vorba de

cetatenii comunei.
Dl. Ungureanu P - doreste de la domnul Primar explicatii cu privire

la acest teren .

Dl. Primar - d-na Bodron o sa dea toate explicatiile pe care le
solicitati .

D-na Dana Bodron - dupa cum stiti in luna decembrie a-ti aprobat

completarea domeniului public cu aceste terenuri. La data cand a-ti

aprobat, ati avut la dispozitie Planul de situatii, de amplasament . Eu va

zic unde sunt terenurile si anume : unul se afla in spatele lui Miron
Costica - se dau explicatii tehnice cu privire la acest teren.

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

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

- cine se abtine ? - 0 vot " abtinere"
Proiectul de hotXrAre a fost aprobat cu 1'4 voturi ,,plfitrta",

...0..voturi,,impotrivt", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 10 al ordinei de zi
Proiect de hotardre privind insusirea Raportului de evaluare

intocmit in vederea vdnzdrii imobilului - teren extravilan neproductiv,
in suprafald de 5357 mp, ce apar{ine domeniului privat al comunei TArgu

Trotuq, prin procedura de licitalie publicd.



Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - nu sunt de acord nici de asta data, in ce priveste

terenul, nu cred ca exista teren productiv si neproductiv, daca creste si

chiar o buruiana acesta este productiv. Este adevarat ca noi am votat in

luna decembrie dar nu am si specificat cum va fi cu inchiriere sau

concesionare. Si voi spune din nou ca nu sunt de acord sa vindem

terenurile. Trebuie sa mergem cu inchiriere sau concesionare si asa se

plateste o suma modica nu dorim noi consiliul local sa fim sfidati.

D-na Dana Bodron revine cu o serie de explicatii'
Dl. consilier Mititelu Ionel intreaba daca acest teren este inchiriat.

D-na Dana Bodron - nu este inchiriat si nici concesionat.

Au loc mai multe discutii cu privire la acest teren'

Dl. Liviu Mititelu - va rog d-na Dana in speta cine si-a exprimat

dorinta pentru achizitia acestui teren?

D-na Bodron - este vorba de domnul Ovidiu Coman'

Dl Liviu Mititelu - sa nu credeti ca terenurile acestea din comuna nu

au si ele stapan, toate observ ca sunt cu dedicatie'

D-na Bodron - el si-a exprimat dorinta de a achizitiona acest teren dar

se va respecta, procedura de licitatie la care trebuie sa participe trei

ofertanti.
Dl. Liviu Mititelu - doresc sa existe mai multa transparenta

D-na Bodron - eu va dau cat se poate de multa transparenta din

partea mea.
Dl Ungureanu P. doresc sa stiu dl Coman a inchiriat sau a

concesionat terenul ?

D-na Bodron - Dl. Coman are 45 de ha de teren inchiriat.

Dl. Goaga Gh. - afirma ca dumnealui stie foarte bine ca dl. Coman

are 45 de ha de teren inchiriat si pretul acestora.

Dl consilier Avadanei A - nu putem face nimic decat sa inchiriem

pentru o perioada de timp vad ca deja el pretinde cumpafarea, pentlu ca

celalant teren il are concesionat.
Dl. Ungureanu P - am inteles ca dl. Coman a inchiriat sau concesionat

acest teren si el este neproductiv, de ce doreste sa il achizitioneze sau s-

al pastreze? Si imi pun alta intrebare ! poate ca, domnul si-a ales numai

terlnurile care sunt mai bune. Sunt niste lucruri care pe mine ma

deranjeaza ca s-au facut lucruri ascunse cu aceste terenuri. Eu sunt de

parere ca aceste terenuri trebuie inchiriate.
Dl consilier Andar L. - acest teren daca va fi vandut, va bloca

accesul la alte terenuri.



Dl. Liviu Mititelu doreste sa se faca menfiunea ca nu este de acord

cu concesionarea doar numai cu inchirierea.
Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul 10 al ordinei de zi

- cine este pentru ? - 0 voturi " perrttn"
- cine este imPotriva ?

- cine se abtine ? - 1,4 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost respins cu 0 voturi ,,p@rrttlt",

...0..voturi,,imp otr ivd", ... .'L4..,,abtineri ".

Se trece la punctul L1 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind insusirea Raportului de evaluare

intocmit in vederea concesiondrii imobilului in suprafafd de 1"330 mp

din care teren intravilan arabil 740 mp gi teren extravilan arabil 590

ffip, ce aparfine domeniului privat aI comunei TArgu Trotug, prin

procedura de licitafie Publicd.
Au loc discutii
Dl. Goaga - Sa se treaca terenul in rezerva comisiei de fond

funciar.
D-na Bodron vine cu eplicatii privind acest teren si locul unde este

amplasat si ca nu este revendicat la legile fondului funciar.

Nu mai sunt discutii
Se supune la vot punctul L1 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 3 vofuri "pentru" (Andar L', Dinu V' qi

Mititelu I.)
- cine este imPotriva ?

- cine se abtine ? - 11, vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost respins cu 3 voturi ,,plfitrrr",

...0..voturi,,imp otr iv d", ... .1L..,,abtineri".

Se trece la punctul12 al ordinei de zi
Proiect de hotardre privind aprobarea documentatiei P.IJ.Z. si

R.L.U- "Construire sediu admnistrativ si hala de depozitare, construire

locuinta S+P+M" Amplasament: sat Tuta, Comuna TArgu Trotus,

EXtrAVilAN, BCNCfiCiAT : IORDACHE MADALINA MARIANA'
Nu sunt discurtii

Se supune la vot punctul 12 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - L4 voturi "pentru"

- cine este imPotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"



Proiectul de hotirdre a fost aprobat cu ']-,4 voturi ,,pQfitrtt",

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

Dl consilier Goaga Gh. - doreste sa faca cateva mentiuni : Au fost

omise cateva articole si anume : Art. m.125/2015 si Art' L3 din Legea 50 -
legea constructiilor.

D-na Bodron vine cu noi explicatii si anume ca domnul Coman

Ovidiu trebuie sa intre in legalitate, cu amenda, deoarece trebuie sa-si

reglementeze regimul juridic.
Potrivit Lg.50 nu poate primi autorizatie de constructie pentru care

a fost facuta si o notificare.

Se trece la punctul L3 al ordinei de zi
Proiect de hotardre privind aprobarea execufiei bugetelor

intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare la sfarsitul anului

2018 ( trim.I+II+III+IV).
Au loc discutii
Dl. Ungureanu P - Problema este ca intotdeauna aceiasi cal nu ne

este explicat aceastH executie mai detaliat, deci nu o sa aprob'

Dl consilier Goaga Gh. - la sectiunea de functionare poate ne

explica d-na contabila exact aceste sume de bani'

D-na Contabil - raspunde domnilor consilieri la intrebari dandu-le

unele explicatii.
Dl. Liviu Mititelu - cate investitii veti mai face pentru satul Tuta ?

v-ati gandit macar un Pic si la satul Tg. Trotus? Este nemultumit

deoarece niciodata nu se dau materialele cu privire la buget, mai exact

unde s-au dus banii, unde nu s-au dus, exact Ce am punctat mai

devreme.
D-na Contabil - va rog sa va uitati cu atentie pentru ca aveti scris

absolut tot.
Dl. Liviu Mititelu - aici scrie doar cate un sfert din tot bugetul.

D-na Contabil - dumneavoastra doriti ceva ce nu este, sa impartiti

miliarde, dar nu este asa ceva. De aceea ati facut si reclamatie'

Ungureanu P. - sa imi spuneti unde am facut eu reclamatie.

D-na Contabil o sa aflali cand o sa primiti raspunsul la

reclamatie.
Dl. Liviu Mititelu - doamna contabil eu vreau doar sumele care s-

au cheltuit, cati bani ati dat la autogrederul asta care a zgariat strada.

Ungureanu P. - la statia de epurare nu s-a stiut niciodara cati bani

s-au cheltuit.



Nu mai sunt discutii
Se supune la vot puncful 13 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - LL voturi"pentrrT"

- cine este impotriva ? 3 voturi "impotriv6" ( Mititelu L.,

Ungureanu P. gi Sabau Dorinel)
- cine se abtine ? - 0 vot " abtinete"

Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 11, voturi ,,plrrfru",
...3..voturi,,impotrivtr", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 14 al ordinei de zi
Proiect de hotarAre privind aprobarea executiei bugetelor intocmite

pe sectiunea de functionare pentru trimestrull 2019.
Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - va rog d-na contabil sa ne spuneti cati bani s-

au cheltuit.
D-na Contabil raspunde la intrebari si explica sumele de bani care

s-au cheltuit pentru fiecare sectiune in parte.
Dl. Liviu Mititelu - doresc sa ne spuneti cati bani au fost cheltuiti

pe conbustibil, deoarece cu cateva luni inainte am initiat un proiect de

hotarare, ca masinile primariei sa ramana in curte dupa terminarea
programului de lucru, adica la ora 16.00 .

D-na Contabil - masinile primariei nu sunt dotate cu GPS, iar
Primarul si Viceprimarul au program24 din24 de ore.

Dl. Liviu Mititelu aceasta problema se intampla numai la
Primaria Targu Trotus , voi initia un proiect pentru montare de GPS-uri

pe masinile primariei.
Dl. Avadanei Aurel - in legatura cu masinile primariei sunt situatii

cand necesita prezenta viceprimarului si a primarului mai ales cand
sunt coduri sau fenomene periculoase, pe situatii de urgenta.

Dl. Primar - Domnilor consilieri am mai explicat o data cal Pe
langa aceasta functie mai sunt si Presedintele CLSU, poate unii din
dumneavoastra nu stiu ce inseamna aceasta functie. Au fost cazuri cand
s-au produs incendii la care a trebuit sa fiu prezent la miezul noptii. Va

rog sa nu mai veniti cu astfel de argumente de acest fel deoarece masinile
au stat in curtea primariei si la dispensar cand nu am avut treaba .

Se supune la vot punctul 14 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - lL vofuri "pentru"
- cine este impotriva ? 3 voturi "impotrld" ( Mititelu L.,

Ungureanu P. gi Sabau Dorinel)



- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 11' voturi ,,p1lritrlu",

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

Diverse
Dl. Liviu Mititelu aceeasi problema cu iluminatul stradal

becurile nu ard, este o situatie vesnica.

DL. Ungureanu P. - am au.zlt ca au inceput lucrarile la Caminul

Cultural Tuta. Dorim sa il cunoastem pe dirigintele de santier. Sunt de

parere ca fiecare consilier local trebuie sa detina in copie cate un

exemplar dupa acest Proiect.
nl. Ungrrreanu. - este nemultumit de cum lucreaza muncitorul de

pe greder, si ca este platit fara sa-si faca treaba corect si cu

."rpJ.rrubilitate. D-na Viceprim ar a zis ca va remedia aceasta problema

dar sigur a uitat.
Dl. Primar - acel muncitor a fost trimis sa curate cu lama drumul

pentru a nu mai fi gaurile de la ploi foarte adanci. O alta problema este

i."u u podului care trebuie consolidat pana sa vina ploile.

Dl. consilier Boboc - se pot pune tuburi pentru consolidare.

Dt. Mititelu Ionel - intreaba cu se numeste constructorul care lucreaza

la camin.
Dl. Avadani A. - v-am adus la cunostinta problema cu, calea ferata.

Dl Primar - am rezolvat si vom face si Procesul Verbal de receptie.

Nu mai sunt alte discutii.
Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta de consiliul local drept

pentru care s-a incheiat prezentul Proces - Verbal

.a
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Secretar comuna fArgu Trotus,
Elena BABDEANU/ r / l,f l,,lL/ I .ll, V
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'edintd,Presedinte
Consilier


