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Judetul Neamt

r. 2836 din 08.08'.2013

Proces-Verbal,

incheiat astazi 08.08.2013, orele 17, in cadrul §edintei de indata a Consiliului Local
Sabaoani, pe luna august 2013, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr. 425
din 07.08.2013. Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in sala de §edinte.

La §edinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii, cu exceptia d-lor:
Dascalu Costica, Macinca Felix §i Robu Flavian.

D-nul Ciobanu Mircea preia conducerea sedintei si supune la vot vot procesul verbal al
sedintei trecute. Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen arata ca nu s-a consemnat in procesul
verbal ca nu se dizolva Comisia Comunala de Aplicare a Legii 18/1991, ea functionand in
paralel cu comisa infiintata conf. Legii 165/2013. Doreste sa se consemneze acest fapt in
procesul verbal al sedintei trecute. Nemaifiind discutii supune la vot procesul verbal al sedintei
trecute, care este aprobata de toti consilierii, cu exceptia d-lui Robu Flavian care nu a fost
prezent la sedinta trecuta.

Dupa aceasta d-nul presedinte supune la vot ordinea de zi propusa prin dispozitie,
propunere care este aprobata de toti consilierii, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care se abtine
deoarece a avut propus un proiect si nu s-a trecut pe ordinea de zi. D-nul Cobzaru Eugen
sustine ca d-na primar se sustrage de la prevederile legale si nu respecta o hotarare a
Consiliului Local facand referire la masurarea terenului detinut de S.C. Zoosab.

in continuare se discuta punctul 1. D-na primar prezinta expunerea de motive, iar
comisiile rapoartele, nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de

i consilierii.
in continuare se discuta punctul 2. D-na primar prezinta expunerea de motive, iar

comisiile rapoartele, au loc discutii: D-nul Robu losif intreaba de ce s-au retras cei pe care ii
primim azi in G.A.L. Valea Siretului? D-na primar raspunde: i-am primit inapoi deoarece
ceilalti italieni s-au retras si avem nevoie de o minoritate in G.A.L.

D-nul Cobzaru Eugen arata ca in documentele G.A.L.-ului sunt trecute date personale
ale unor persoane, cum de s-au folosit aceste date? D-na primar raspunde: a existat acordul
acestor persoane.

Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti
consilierii.

Dupa aceasta d-nul Cobzaru Eugen o felicita pe d-na primar cu ocazia zilei de nastere si
ii ofera un cadou care consta intr-o carte cu teme religioase, procedand la fel si cu d-na Petrut
Maria, oferindu-i o carte identica. Aceasta refuza, iar d-nul Cobzaru afirma ca "ca asa face
Satana"

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 august 2013.
Secretappx ^—^^^Presedinte de §edinta

EC. Robu Ma/rilcica


