
Consiliul Local Sabaoani 
Judetul Neamt 

Nr. 3787 din 18.1o'.2013 

Proces-Verbal, 

incheiat astazi 18.10.2013, orele 18, in cadrul §edintei convocata de indata a Consiliului 
Local Sabaoani, pe luna octombrie 2013, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia 
nr. 565 din 17.10.2013. Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in sala de §edinte. 

La §edinta participa: doamna primar, doanrna secretara, toti consilierii. 
D-na pre§edinta preia conducerea sedintei, si inainte de a prezenta ordinea de zi supune la 

vot procesul verbal al §edintei trecute, care este aprobat de toti consilierii cu excetia d-lor Robu 
losif care se abtine iar d-nul Cobzaru Eugen este impotriva, motivat de faptul ca in procesul 
verbal nu s-a consemnat intrebarea pusa de el d-nei Petrut Maria: "d-ra Robu Cornelia este nora 
dvs?" Aceasta intrebare a fost pusa cu o^azia discutarii punctului zece de pe ordinea de zi din 
§edinta trecuta. Dupa aceasta d-na preseduite supune la vot ordinea de zi §i consulta daca mai 
sunt propuneri pentru completarea ordinei de zi. D-na primar propune includerea pe ordinea de 
zi a unui proiect de hotarare privind reabilitarea, modemizarea si dotarea Caminului Cultural. D-
na presedinta supune la vot ambele propuneri care sunt aprobate de toti consilierii. 

In continuare se trece la punctul unu 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 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 pimctul suplimentar propus de d-na primar. D-na primar prezinta 
expunerea si programuil de activitate, comisiile prezinta rapoartele. Au loc discutii: d/nul Robu 
Flavian intreaba daca nu se pot solicita fonduri pentru reabilitarea §colii de fete pentru realizarea 
unui muzeu. D-na primar raspunde ca nu este timp, §i arata etapele care trebuiesc parcurse 
pentru depunerea unui asemenea proiect. D-nul Cobzaru Eugen arata ca in 2008 s-a facut o 
reparatie capitala la Camin si intreaba daca nu s-a reparat si acoperisul. D-nul viceprimar 
raspunde ca nu s-a umblat la acoperi§, sunt gauri in acoperis si ploua in podul caminului. D-nul 
Robu losif este de parere ca lucrarile de reabilitare facute la Liceul Sabaoani au fost facute de 
mantuiala, nu este multumit de calitatea acestora. Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care este aprobat de toti consilierii. 

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. 
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