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Proces-Verbal,
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Incheiat astazi 19.10.2012, orele 16, in cadml s.edintei ordinare a Consiliului
Local Sabaoani, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr. 425 din
15.10.2012. Lucrarile §edintei se desfasoara la sediul Primariei, in sala de sedinte.

La sedinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii cu ,
exceptia domnilor consilieri: Pal Florentiu care lipse§te motivat fiind bolnav, Robu
losif, si Robu Adriana Maria.

D-nul Antoci losif deschide lucrarile sedintei §i inainte de a prezenta ordinea de
zi supune la vot procesul verbal al §edintei trecute, acesta fiind aprobat de toti
consilierii prezenti, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care este impotriva, intrucat
secretarul comunei nu a mentionat in procesul verbal mentiunile si punctele lui de
vedere, si a domnului Robu Adrian care se abtine deoarece nu a fost prezentla sedinta
trecuta.

Dupa aceasta d-nul pre§edinte prezinta ordinea de zi conform dispozitiei de
convocare §i consulta pe cei prezenti daca mai sunt si alte propuneri pentru
completarea ordinii de zi. Nefiind, supune la vot ordinea de zi prezentata, care este
aprobata de toti consilierii prezenti, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care este
impotriva, motivat de faptul ca la punctul 6 al ordinii de zi, la cererea d-lui Vernica
Gabriel se face mentiunea ca i s-a recomandat sa locuiasca in comuna, si doreste sa
vada aceasta recomandare.

Dupa aceasta se trece la analiza punctului 1 al ordinii de zi. D-na secretar
prezinta raportul la acest punct, iar comisiile de specialitate prezinta pe rand rapoartele
de avizare.

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

In continuare se discuta punctul 3. D-na primar prezinta raportul, comisiile
prezinta pe rand rapoartele de avizare. Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen solicita ca
la sedinta urmatoare sa fie informal Consiliul Local cu privire la cheltuielile de



intretinere a ma§inii de la Liceul Sabaoani. Nemaifiind discutii d-nul pre§edinte
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii.

In continuare se discuta punctul 4. D-na primar prezinta expunerea de motive,
comisiile prezinta pe rand rapoartele de avizare. Au loc dicutii: d-na Ciobanu loana
propune ca in contractul de concesiune sa se mentioneze ca acest teren poate fi folosit
si de catre elevii liceului in timpul programului s. colar.

D-nul Robu Flavian intreaba daca vecinii(Parohia Sabaoani) nu sunt deranjati?
Ciobanu Mircea propune sa se concesioneze terenul de sport din spatele

Primariei(langa copul A). D-nul Cobzaru Eugen intreaba de ce nu s-a specificat in
caietul de sarcini data licitatiei. D-na Primar raspunde ca se va stabili ulterior de catre
Consiliul Local.

D-nul Dascalu Costica propune componenta comisiei de licitatie sa fie alcatuita
numai din membrii opozitiei. D-nul Cobzaru Eugen se autopropune in comisia de
licitatie, d-nul Robu Adrian il propune in comisie pe d-nul Robu losif.

Dupa aceasta d-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare impreuna cu
propunerile avansate de cei mentionati mai sus, propuneri care sunt aprobate de toti
consilierii.
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In continuare se trece punctul la 5. D-na primar prezinta raportul, comisiile
prezinta pe rand rapoartele. Nefiind discutii d-nul presedinte supune la vot proiectul de
hotarare, care este aprobat de toti consilierii.

In continuare se discuta punctul 6. D-na primar prezinta raportul, comisiile
prezinta pe rand rapoartele. Au loc discutii: d/nul Cobzaru Eugen propune amanarea
acestui punct pana la prezentarea de catre d-nul Vernica Gabriel a recomandarii de la
IPJ Neamt, privind necesitatea de a locui in localitatea in care isi desfasoara
activitatea. D-nul presedinte supune la vot proiectul, care este aprobat de toti
consilierii, cu exceptia d-lor: Macinca Felix si Cobzaru Eugen care se abtin, motivat
de faptul ca d-nul Vernica Gabriel nu a prezentat recomandarea de la IPJ Neamt.

In continuare se discuta punctul 7. D-na primar prezinta cererea d-nei farmaciste
Blaj Celina Zenaida, urmand ca ulterior sa se ia o decizie in acest sens.

D-nul Robu Adrian arata ca santul de la gradinita este adanc si nu exista trecere
peste el. D-nul viceprimar arata ca aceasta problema s-a rezolvat.

Tot d-nul Robu Adrian mai arata ca indicatorul "STOP" nu este bine pozitionat
in sensul giratoriu.

Dupa aceasta nemaifiind 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 sedintei de consiliu pe luna octombrie 2012.
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