
Consiliul Local Sabaoani
Judetul Neamt

Nr. 1219 din 09.04.2013

Proces-Verbal,

Incheiat astazi 09.04.2013, orele 16, in cadrul §edintei ordinare a Consiliului Local
Sabaoani, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr. 177 din 04.04.2013.
Lucrarile sedintei se desfas.oara la sediul Primariei, in sala de s.edinte.

La §edinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii.
D-na primar deschide lucrarile sedintei si propune includerea pe ordinea de zi a unui

proiect de hotarare privind desemnarea unui presedinte de sedinta pentru o perioada de trei
luni.

Dupa aceasta supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerea avansata, care este
aprobata de toti consilierii.

Dupa aceasta propune ca presedinte de sedinta pe dl Blaj Matei. Consulta daca mai sunt
si alte propuneri, nefiind supune la vot propunerea avansata care este aprobata de toti
consilierii. Dupa aceasta dl Blaj preia lucrarile sedintei si inainte de a trece la ordinea de zi
supune la vot procesul verbal al sedintei trecute.

Au loc discutii. Dl Cobzaru Eugen doreste sa se mentioneze in procesul verbal ca a
depus raportul de activitate pe anul 2012. Totodata la punctul 11 din sedinta trecuta doreste sa
fie consemnat in procesul verbal faptul ca dl Cobzaru Eugen i-a solicitat d-lui Dascalu Costica
sa o intrebe pe sotia sa (d-na primar) ce inseamna dictatura.

Nemaifiind disputii dl presedinte supune la vot procesul verbal al §edintei trecute, care
este aprobat de toti consilierii cu exceptia d-lor consilieri:Gobzaru Eugen care este impotriva
motivat de faptul ca nu au fost consemnate cele doua aspecte mentionate mai sus §i Ciobanu
Mircea care nu a fost prezent la sedinta trecuta.

In continuare se trece la analiza punctului 1 al ordinii de zi, inscris in dispozitia de
convocare. D-na primar prezinta raportul la acest punct iar comisiile prezinta pe rand
rapoartele. D-nul Cobzaru Eugen recomanda ca pe viitor la aprobarea bugetului local sa fie
prezent si contabilul sef al comunei. Mai propune ca procesele verbale ale comisiilor de
specialitate sa fie afi§ate pe site-ul primariei.

Nemaifiind discutii d-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este
aprobat de toti consilierii.

In continuare se discuta punctul 2. D-na primar prezinta raportul la acest punct iar
comisiile prezinta pe rand rapoartele. Nefiind discutii d-nul pre§edinte supune la vot proiectul
de hotarare care este aprobat de toti consilierii.

Doamna primar prezinta urmatoarele cereri:
1. Cererea d-lui Sescu losif str. Orizontului nr. 125, care solicita teren pentru

realizarea unei parcari in zona spate Castel.
2. Cererea d-lui Perca Lucian care solicita respectarea distantei legale pentru

amplasare morminte in cimitirul Traian.
3. Cerearea d-lui Imbris.ca Sorin care solicita concesionarea terenului de sport de

langa fostul S.M.A.
4. Cererea d-nei Robu Veronica care solicita atribuirea unui apartament in chirie.
5. Adresa nr 2045 din 18.03.2013 de la Instirutia Prefectului Judetul Neamt.



Dupa aceasat d-na primar invita pe d-nul Gheorghita Liviu sa prezinte verbal activitatea
Clubului Sportiv de fotbal. Acesta prezinta verbal situatia solicitata, au loc discutii:
D-nul Cobzaru Eugen intre^ba daca exista contracte de sponsorizare pentru aceasta
activitate. D-nul Gheorghita raspunde ca nu exista.
D-nul Robui losif arata ca jumatate dintre fotbalisti vin de placere, iar jumatate doresc

sa fie platiti. Tot el mai arata ca parintele paroh a promis in toamna trecuta ca va face alt
teren de sport. D-nul Cobzaru Eugen arata ca atunci cand s-a realizat Bisera Sfantul
Rozariu s-a specificat ca nu va fi afectat terenul de sport.
D-nul Ciobanu Mircea propune realizarea unui teren de sport langa statia de clorinare a

apei.
D-na primar ii explica d-lui Robu losif de ce i-a retras sprijinul in ce priveste activitatea

dumnealui privind echipa de fotbal, aratand ca trei lucruri au determinat-o sa ia aceasta
hotarare.:

- comportamentul d-lui Robu losif fata de jucatori (injurii, jicniri, etc.)
- discutiile "pe la spate" vis a vis de relatia d-nei primar cu d-nul Robu losif
- arata ca a gasit un antrenor care nu solicits bani pentru aceasta activitate.
Nemafiind discutii d-nul presedinta 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 aprilie 2013.

Secretar,
EC. Robu Maricica

Consilier,
Pres.edinte de §edinta

Blaj Matei


