
Consiliul Local Sabaoani 
Judetul Neamt 

Nr. 3637 din 07.10'.2013 

Proces-Verbal, 

Incheiat astazi 07.10.2013, orele 18, in cadrul §edintei ordinare a Consiliului Local 
Sabaoani, pe luna octombrie 2013, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia 
nr. 550 din 01.10.2013. Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in sala de 
§edinte. 

La §edinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii, cu exceptia 
d-lui Dascalu Costica. 

D-na primar deschide lucrarile sedintei, si propune alegerea unui presedinte de 
sedinta in persoana d-nei Robu Adriana Maria. Supune la vot acesata propunere, care este 
aprobata de toti consilierii. 

D-na Robu Adriana Maria preia conducerea sedintei si supune la vot procesul 
verbal al §edintei trecute, care este aprobat de toti consilierii, cu exceptia d-lui Virga 
Adrian care se abtine deoarece nu a fost prezent la sedinta trecuta. 

In continuare prezinta ordinea de zi si consulta pe cei prezenti daca mai sunt 
propuneri pentru completarea ordinii de zi. 

D-nul viceprimar propune incuderea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare 
privind scoaterea din functiune a mijlocului fix "buldozer". D-na pre§edinte supune la vot 
aceste propuneri care sunt aprobate de toti consilierii. 

In continuare se trece la punctul doi de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care este aprobat de toti consilierii. 

in continuare se trece la punctul trei de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Cobzam Eugen 
intreaba pe d-na directoare Ciobanu loana cati profesori fac naveta. Aceasta raspunde ca 
nu stie dar in sedinta urmatoare il va informa. D-nul Cobzam Eugen nu este deacord cu 
persoanele propuse si face alte propuneri. Propune pe d-nul Ursache Gheorghe ca 
reprezentant al agentilor economici §i mai arata ca dansul dore§te sa faca parte din 
consiliul de administratie al Liceului Sabaoani. D-nul Ursache Gheorghe arata ca nu 
dore§te sa faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului. In continuare d-nul 
Cobzam Eugen o intreaba pe d-na director Petmt Maria cati profesori de la Clubul 
Copiilor Sabaoani fac naveta. Aceasta i i raspunde ca nu §tie. Nemaifiind discutii d-na 
pre§edinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti 
cu exceptia d-lui Cobzam Eugen. 

in continuare se trece la punctul patm de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care este aprobat de toti consilierii. 

in continuare se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, d-nul Robu losif intreaba de d-na primar de 
ce s-a retras Dolje§tiul. D-na primar raspunde ca i-a pacalit o firma din Ia§i ca le vor da 



apa mai ieftina, si se asociaza cu ei. Nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare 
care este aprobat de toti consilierii. 

in continuare se trece la punctul §;ase de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen este de 
parere ca a§a se fac §mecheriile §i intreaba ce plate§te APA SERV pentru aceasta 
concesiune. D-na secretara explica ca APA SERV este un operator regional §i nu mai 
sunt altii care sa aiba acela§i obiect de activitate. D-nul Cobzaru se adreseaza d-nei Petrut 
§i o intreaba de ce nu rade acum. D-na Petrut intreaba ce are cu ea, de ce se ia de mine. 
D-nul Cobzaru raspunde: cartea pe care v-am dat-o ati aruncat-o, nu puteti sluji la doi 
stapani. D-nul Robu Adrian propune sistarea acestor discutii. Dupa aceasta d-na 
presedinta supune la vot proiectul de hoarare care este aprobat de toti consilierii, cu 
exceptia d-lui Cobzaru Eugen care este impotriva, deoarece nu se specifica pretul. 

in continuare se trece la punctul §apte de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Robu losif propime ca 
la Serviciul de Evidenta sa se dea numere de ordine §i sa se doteze cu inca ni§te scaune. 
Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii 
prezenti. 

in continuare se trece la punctul opt de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen 
intreaba de ce apare in anexa la proiect strada Stejarului §i strada Scinteii. D-na primar i i 
raspunde ca s-au pastrat banii pentru cele trei strazi: Muncii, Luceafarului §i Pacii. 
Nemaifiind discutii d-na presedinta supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat 
de toti consilierii prezenti. 

in continuare se trece la punctul noua de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care este aprobat de toti consilierii. 

in continuare se trece la punctul zece de pe ordinea de zi. D-na primar prezinta 
expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen 
intreaba cine se ocupa de GAL, ce persoane sunt angajate. D-na primar enumera cele trei 
persoane, Virga Florin, Robu Cornelia §i Singher Magda Cristina, mai intreaba cum au 
fost recrutate aceste persoane, d-na primar arata ca s-a organizat concurs §i au fost 
anuntate public aceste concursuri. 

Nemaifiind discutii d-na presedinta supune la vot proiectul de hotarare care este 
aprobat de toti consilierii prezenti. 

in continuare se trece la punctul unsprezece de pe ordinea de zi. D-na primar 
prezinta expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Cobzam 
Eugen intreaba de ce in dispozitia de convocare la acest punct s-a trecut "in parte". D-na 
secretara raspunde ca din gre§eala s-a trecut astfel, dar se va remedia acesata situatie. In 
continuare d-nul Cobzam Eugen prezinta expunerea de motive la acest punct, arata ca 
primaria nu are nici un act asupra acestui teren care este pa§une conform schitei. Mai 
arata ca d-nul prefect a refuzat sa-§i faca treaba, pana la urma i-a dat un telefon d-nei 
primar care a dispus masurarea acestui teren. Mai arata ca acesata societatea a folosit 
acest teren atata timp fara sa plateasca nimic §i se intreaba ce se doreste acum, sa se 
legalizeze o ilegalitae. Mai prezinta o adresa de la Directia Agricola. D-na primar sustine 
ca Directia Agricola nu decide ce trebuie sa faca Consiliul Local, mai arata ca in sedinta 



trecuta a prezentat documente de la OCPI Neamt - schita acestui teren si categoria de 
folosinta a acestuia. 

D-nul Cobzaru Eugen o ameninta pe d-na primar ca va face plangere impotriva ei. 
In continuare d-na primar prezinta raportul la acest proiect. 
D-nul Cobzaru arata ca unei persoane nu i se da dreptul sa faca o afacere pe 100 

mp (face referire la persoana lui), §i pentru unui ca S.C. Marcel se dau facilitati de 12 ani 
folosind acest teren gratis. Arata ca, comisia condusa de d-nul Robu Flavian ia hotarari 
numai in interes personal. 

Va jignesc ca incalcati legea, luati hotarari ilegale pentru favorizarea infractorilor, 
d-le Robu Flavian. 

D-nul Robu Flavian prezinta raportul comisiei juridice. 
Dupa aceste discutii d-na presedinta supune la vot proiectul de hotarare, §i se 

obtine urmatorul rezultat: "pentru" doua votari: Cobzaru Eugen §i Macinca Felix, 
"abtineri" Robu Adrian, Robu losif §i Ciobanu Mircea §i restul fiind impotriva. 

In continuare se trece la punctul doisprezece de pe ordinea de zi. D-na primar 
prezinta expunerea de motive iar comisiile rapoartele, nefiind discutii supirne la vot 
proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii. 

in continuare se trece la pimctul treisprezece de pe ordinea de zi. D-na primar 
prezinta expunerea de motive iar comisiile rapoartele, au loc discutii: d-nul Cobzaru 
Eugen solicita ca la sedinta unnatoare d-na Petrut si d-na Ciobanu sa prezinte situatia 
prbfesorilor navetisti care beneficiaza de decontarea cheltuiellilor de transport. 

D-nul Ciobanu Mircea prezinta situatia unei mame din Traian care are trei copii 
pentru care plateste transportul la Sabaoani. intreaba daca nu s-ar putea deconta aceste 
abonamente. D-na primar raspunde ca decontarea abonamentelor la copii se face de la 
bugetul central, §i nu de la eel local. Mai arata ca a vorbit cu operatorul de transport, §i a 
promis ca de luna viitoare o sa le dea o reducere. Nemaifiind discutii supune la vot 
proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii. 

in continuare se discuta pimctul suplimentar propus de d-nul viceprimar, acesta 
prezinta expunerea de motive la acest punct, iar comisiile prezinta pe rand rapoartele. 
Nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consiHerii. 

in continuare se trece la punctul paisprezece de pe ordinea de zi. D-na primar 
prezinta cererea numitelor: Ghergut Melania, Ghervut Valerica §i Ghergut Angela, 
domiciliate pe str. Amurgului, care solicita scutirea la impozitul datorat pentru terenul 
agriocol extravilan. 

Nemaifiind si alte discutii d-nul presedinte declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar care 

se pastreaza la dosarul §edintei de consiliu pe luna octombrie 2013. 


