
PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local din 28.09.2018

In conformitate cu dispozitiile art.39 alin.(1) din Legea
administratiei publice locale nr.275/2007, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ati fost convocati pentru astazi in sedinta
ordinara a consiliului local prin dispozitia nr.153 din 24.09.2078 a
domnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti 14 consilieri, absentAnd
motivat 

-0- 
consilieri si nemotivat dl. Consilier Sfarlea Niculai.

Fiind intrunit cvorumul prevazut de lege, necesar pentru aprobarea
proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zr, sedinta este legal
constituita si isi poate incepe lucrarile.

Presedinte de sedinta ales pentru luna septembrie 2078 este domnul
consilier local, Ungureanu Clement.

In deschiderea sedintei saluta Consiliul Local.
Dl Presedinte de sedinta - supune la vot procesul - verbal al sedintei

extraordinare din 07.09.2078.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot procesul - verbal din 07.09.2018

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

- cine se abtine ? - vot " abttnere"
Se supune la vot procesul - verbal din 28.08.2018
Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - Domnilor consilieri stiti ca in sedinta din 28

august am intrebat la punctual diverse daca au fost remediate
defectiunile la iluminatul stradal si de problemele care sunt in teren.
Doresc sa va intreb dar sincer, cine la invitat in sedinta pe dl. Gondos.

D1. Primar raspunde ca aceasta sedinta este publica si poate
participa oricine .

Dl. Vacaru P. - Dl Dr. Gondos este o persoana care locuieste in Tg.
Trotus, este cloctor primar in medicina veterinara, si oricine doreste
poate sa participle la aceste sedinte. Dumneavoastra nu puteti hotara
cine sa participe si nici nu puteti ancheta.

Nu mai sunt discutii
Se supune la vot procesul - verbal din 28.08.2018

- cine este pentru? - l3 voturi "pentru"
- cine este impotriva ? - 1 vot impotrivd" - dl. Mititelu L.
- cine se abtine ? - vot " abtirrere"



Se da citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotarAre privind desemnarea d-lui consilier Ungureanu
Petrea preqedinte de qedin{d pentru luna octombrie 2078.

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
2. Proiect de hotarAre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri
si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei rg. Trotus, jud. Bacau

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotus
3. Proiect de hotarAre privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice de
consultanta, asistenta juridica si reprezentare in instanfd a Comunei
Tirgu Trotuq

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
4.Proiect de hotarAre privind declararea ca bunuri apartinAnd
domeniului public de interes local a unor terenuri din comuna Tg
Trotus

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
5. Proiect de hotarAre privind completarea inventarului bunurilor
apartinancl domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
6. Proiect de hotarAre privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de
18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta
Darmanesti

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq
7. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi
- cine este pentru ? - 14 voturi"pentrTt"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - vot "abtinere"

Se trece la punctua I al ordinei de zi
Proiect c1e hotdrAre privincl desemnarea d-lui consilier Ungureanu

Petre preqeclinte de sedinf5 pentru luna octombrie 2078.
Nu sunt discutii

Se supune la vot punctual 1

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

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotrrAre a fost aprobat cu L4 voturi ,,perrtrta",

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



Se hece la punctul2 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de

venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Tg. Trotus, judetul
Bacau.

Au loc discutii.
Dl. consilier Liviu Mititelu - domnilor consiiieri doresc sa o intreb

pe doamna contabil, de ce s-au pus 260 mii lei la capitolul autoritati
publice si cum au fost cheituiti, tinand cont ca a fost primita suma de 300
mii lei.

D-na contabil - suma de 260 mii lei a fost cheltuita cu drepturi
salariale ale persoanelor din administratie.

Dl. consilier Liviu Mititelu - ce sa intamplat cu rectificarea din
august si septembrie?

D-na contabil - au fost salariile pe luniie august si septembrie.
Dl consilier Ungureanu P - cred ca ar fi bine sa reducem salariile

din primarie deoarece acestea sunt foarte mari.
Nu mai sunt discufii.

Se supune la vot punctul 2 al ordinei de zi
- cine este pentru? - 13 voturi "pentru"

- cine este impotriva ? - 1 vot "impotrivd" - dl. Ungureanu p.
- cine se abtine ? - vot " abtinete"

Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 13 voturi ,,perrtrlr",
...1..voturi,,impotrivd", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice

de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in instan{d a Comunei
Tirgu TrotuE.

Dl Primar - stim cu totii clespre ce este vorba. Trebuie sa angajam
un avocat pentru recuperarea unei sume de bani de la E-or\.

Dl. consilier Liviu Mititelu speranta exista si bunavointa, la
expunerea de motive si pentru ducerea la indeplinire a unor masuri luate
de Curtea de Conturi, trebuie deschisa actiune in instanta. Doreste mai
multe detalii privind angajarea acestui avocat si despre ce prejudiciu este
vorba.

Dl Primar - aceasta investitie s-a facut din bugetul local.
D-na Contabil Domnilor consilieri legislatia prevede ca toate

investitiile sa se faca din bugetul iocal.
D1. Presedinte de sedinta intreaba de care investitie este vorba

locuintele casnice?



D-na contabil - dd unele explicalii cu privire la aceastd problern.
D-na Bodron - le raspunde domnilor consilieri ca nu trebuie sa

amestece aceasta investitie cu bransamentele. S-a facut o extindere de
retea in trei tronsoane care este suportata de comuna Tg. Trotus. Aceasta
legislatie s-a schimbat iar investitia trebuie facuta pe comuna si nu pe E-
on.

Dl. consilier Ungureanu P. - daca noi respectam calea legala de ce
trebuie sa mai recuperam acesti bani ?

Dl. Primar - Domnii de la curtea de conturi au luat aceste masuri
pentru recuperarea acestor bani.

D1. Consilier Moise G. intreaba care este suma de recuperat .

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

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

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

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

Se trece la punctul4 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri

clomeniului public de interes local a unor terenuri din
Trotus.

D-na Boclron - s-a propus introducerea a 4 imobile in domeniul
public, trei terenuri si un sistem de canalizare. Se dau mai multe
expiicatii tehnice privind inventarul domeniului public.

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

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

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pprttrtt",

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

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi
Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor

apartinand domeniului public al comunei Tg. Trotus, judetul Bacau.
D-na Dana Bodron incepe cu datele tehnice ale acestui proiect de

hotarare, explicand domnilor consilieri ca la punctual 4 a fost vorba de

apartinand
comuna Tg.



declararea acestor bunuri in domeniul public iar la
vorba de modificarea si completarea acestor bunuri la

Nu sunt discutii
Se supune la vot punctul 5 al ordinei de zi
- cine este pentru ? - 14 voturi "pentru"

- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 vot "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 1.4

...0..voturi,,impotr iv d", ... .0..,,abtineri".

acest punct 5 este
domeniul public .

voturi ,,plrtfru",

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi
Proiect de hotarae privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de

78% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta
Darmanesti.

Au loc discutii
Dl. Liviu Mititelu - Domnule Primar, de ce trebuie sa fiti solidar

cu ce de la CRAB? am mers la doua din sedinetele dumnealor si nu prea
am fost luati in considerare de dansii iar noi, trebuie sa fim solidari cu ei?
de ce? ei nu ne ajuta pe noi cu nimic. Din contra la anul vor majora si
tarifele la apa. Pentru ce trebuie sa fim solidari cu ei stiu ca este o
intrebare pertinenta ca si consilier local, dar noi nu suntem ajutati cu
nimic. S-au strans bani de la populatie, am venit si cu anumite modificari
stranganclu-se chiar o suma destul de mare, s-au montat contori mult
mai performanti si nu s-a rezolvat nimic.

Dl. Primar - doresc sa inteleaga toata lumea ca marea problema a

fost apometrele vechi care nu contorizau corect fata de acestea care sunt
mult mai performante. Sper totusi ca am facut un pas spre normalitate.

Dl. Liviu Mititelu - cum a-ti ajuns la conclu zia ca aceste apometre
vechi nu contorizau corect stim toti ca acestea aveau sr aviz metrologic?

Dl. Primar - aceste apometre aveau o vechime mai mare de 5 ani si nu
mai erau functionabile.

Dl. Liviu Mititelu - daca tot suntem la acest capitol stiu ca a-ti
achizitionat un aparat de cateva mii c1e euro.

Dl. Primar- acest aparat care a fost achozitionat a costat 18.000 lei adica
4 mii de euro.

Dl. Liviu Mititelu doresc sa stiu cati consumatori a-ti gasit
consumand apa fraudulos?

Dl. Primar - ma bucur foarte mult ca pana in prezent nu a fost gasit
nirneni consumancl apa frauclulos.



Dl. Liviu Mititelu - va rog domnule Primar sa ne spuneti daca acest
aparat era foarte necesar de achizitionat.

Dl. Primar - acest aparat are un cost acceptabil, nu este prea mare o

primarie si are mai multe functii cum ar fi camera video, care depisteaza
pierderile.

Dl. consilier Soponaru C - intraba de perioada cand s-au acumulat
pierderile.

Dl Gelu Moise pierderile la apa provin din conducta
principald, cle Ia magistrala .

Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot punctul 6 al ordinei de zi

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

- cine se abtine ? - 3 voturi "abtinere"(Mititelu L., Ungureanu
P., Barote M.)

Proiectul de hotf,rAre a fost aprobat cu LL voturi ,,pertttLr",
...0..voturi,,imp otr ivl", .. . .3..,,abtineri".

DIVERSE
Dl. Primar ii da cuvantul d-nei Vacariu in legdturd cu contractul de

concesiune mentionand ca nu a respectat clauzele contractuale.
D-na Dana Bodron - stiu ca d-na a concesionat o suprafata de 600

mp in scopul realizarri unei constructii de statii de gaz. Potrivit Legii 50
concesionarea este valabila un an de zile interval in care trebuie sa se

autonzeze. Din punct de vedere al Legii nr.50, Dl. Vacariu s-a conformat
si a obtinut autorizatia c1e construire pentru aceasta statie de gaz. Aceasta
perioada de construire a fost de 3 ani, care nu a fost respectatd.

Dl. Liviu Mititelu - vin cu unele precizari ca sotii Vacariu nu au
nici o datorie de plata catre stat.

D-na Dana Bodron vine cu noi explicatii privind plata acestei
reclevente : daca d-na Vacariu ducea la bun sfarsit acest contract nimeni
nu ar fi avut nimic , asa ca cei de la curtea de conturi s-au sesizat si a

trebuit sa reziliem contractul.
D-na Vacariu - recunosc ca avem si noi o parte din vina, dar acum

vin cu rugamintea de a fi ajutata sa pot beneficia de un nou contract sau
sa pot recupera invetitia facuta .

D-na Boclron vine cu noi eplicatii pentru intrarea in legalitae .

Dl. Primar - se va relua din nou procedura de concesiune.



Dl. Palau Remus se adreseaza domnilor consilieri si precizeaza ca

are cerere depusa pentru aceaesta suprafata de teren pe care au detinut-o
sotii Vacariu dorind sa participe si dumnealui la licitatie.

Au loc mai multe dicutii in contradictoriu intre d-na Vacariu si

Palau Remus. Sunt rugafi sd isi clarifice problemele inaf-ara gedin]ei.

Dl. Primar precizeaza ca va incepe o noua licitatie pentru acest

teren.
D-na Secretar prezinta domnilor consilieri hotararea de consiliul

1ocal privind rezilierea acestui contract.
D-na Vacariu solicita din nou ajutor pentru recuperarea investitiei.
Dl. consilier Dinu V. - Consiliul Local vorbeste conform Legii si a

documentelor discutam de 600mp, care din cei prezenti stiu cat masoara
aceasta parcare?

D-na dana Bodron ii da raspunsul domnului Dinu.
Dl. Palau Remus solicita consiliului local solutionarea cererii

depuse.
Dl .Liviu Mititelu - daca luna trecuta consiliul local a aprobat

rectificarea de buget, clorim sa stim daca a fost platita diferenta la asfait.
Dl. Primar - da a fost platita si urmeaza sa se faca receptia.
Dl. Liviu Mititelu - doresc sa mi se faca o invitatie scrisa pentru a

putea participa la acasta receptie.
Presedintele de sedinta intreaba si de receptia de la scoala daca a

fost facuta.
Dl. Primar - dupa terminarea lucrarilor de la scoala vom face si

aceasta receptie.
Dl Ungureanu P. doreste a sti cum se fac receptiile de lucrari si cine

poate face parte din aceasta comisie.
D-na Dana Bodron conform Ordonantei 343 receptiile se

organtzeaza de beneficiar la instiintarea constructorului, iar din comisie
fac parte, beneficiari, ISC, Proiectant, Executant etc.

Nu mai sunt clicutii.
Preseclintele de sedinta declara inchisa sedinta de consiliul local

clrept pentru care s-a incheiat prezentul Proces - Verbal.

Presedinte de sedintd,
Ungureanu Clement

Secretar comuna Tirgu Trotus,
Elena BORDEIANU


