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Proces-Verbal,

Incheiat astazi 29.05.2013, orele 17, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Sabaoani, pe
luna mai, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr. 278 din 24.05.2013. Lucrarile sedintei
se desfasoara la sediul Primariei, in sala de §edinte.

La sedinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii cu exceptia d-lui consilier
Varga Adrian. La sedinta mai participa: doamnele Monu Mihaila, Monu Mihaela si d-nii Moreanu
Vasile si Ciubotariu Eugen.

D-nul Blaj Matei deschide lucrarile sedintei si inainte de a prezenta ordine de zi supune la vot
procesul verbal al sedintei trecute care este aprobat de toti consilierii, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen
care se abtine.

Dupa aceasta d-nul presedinte prezinta ordinea de zi conform dispozitiei de convocare si consults
pe cei prezenti daca mai sunt si alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.

D-na primar propune includerea pe ordinea de zi a inca trei puncte:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora pe semestrul II

al anului scolar 2012-2013.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a concesionarii prin licitatie a terenului de

sport situat pe str. Busuiocului
3. Proiect de hotarare privind inchirierea apartamentului nr. 10 din bl cu 16 apartamente situat pe

str. Progresului, nr. 34.
Nemaifiind alte propuneri, d-nul presedinte supune la vot propunerile avansate care sunt aprobate

de toti consilierii, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care se abtine deoarece la aceste puncte suplimentare
nu s-au transmis expunerile de motive.

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

Nefiind 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. D-na primar propune vot secret. D-nul presedinte supune la vot aceasta
propunere care este aprobata de toti consilierii cu exceptia d-lor: Cobzaru Eugen, Robu Adrian si
Ciobanu Mircea.

Au loc discutii: d-nul viceprimar informeaza ca o comisie formata din patru consilieri in
persoana d-lor: Cobzaru Eugen, Robu losif, Robu Flavian si Antoci losif s-a deplasat la fata locului si
este de parere ca ar trebui luat pulsul cetatenilor din satul Traian si opinia Bisericii.

D-nul Robu Adrian intreaba de ce vot secret?
D-nul Ciobanu Mircea intreaba: "Cand d-nul Perca si-a facut casa nu s-a gandit si la calea de

acces pentru garaj? Cum a folosit garajul pana acum?"
D-nul Robu Adrian: "Acest teren nu este folosit, ar trebui discutat si cu parintele paroh, pentru

un aviz consultativ."
Nemaifiind discutii se trece la votul secret, prin atribuirea de buletine de vot. In urma votului se

obtine urmatorul rezultat: PENTRU: 4 voturi, IMPOTRIVA: 12 voturi.
In urma acestui rezultat proiectul de hotarare a fost respins.
In continuare se discuta punctul 3. D-na primar prezinta raportul la acest punct iar comisiile

prezinta pe rand rapoartele. Au loc discutii: D-nul Cobzaru Eugen, conform documentatiei prezentata de
d-na Monu Mihaela este de parere ca, Consiliul Local este obligat sa creeze cale de acces pentru
cetatenii care au autorizatie de constructie in aceasta zona (Sat Traian).

D-nul Robu Adrian intreaba daca constructiile d-lui Moreanu Vasile sunt legale. >
D-nul Robu losif este de parere ca greseala s-a facut din anul 1992 deoarece nu s-au luat

masurile legale pentru demolarea constructiilor.



D-nul Ciubotariu Eugen i-a cuvantul §i spune ca in comunicatul de presa s-a spus ca d-nul
Moreanu Vasile sta ilegal pe pasune.

D-nul Antoci losif arata ca aceeasi comisie mentionata la punctul 2, s-a deplasat si pe imasul
satului Traian, pentru a analiza cele solicitate de d-na Monu Mihaela si propune ca solutie infiintarea
unei fundaturi pana la constructiile d-lul Moreanu Vasile amplasate pe pasune.

In continuare d-nul presedinte supune la vot pe sate propunerile avansate dupa cum urmeaza:
propunerile pentru denumiri strazi din Satul Sabaoani sunt aprobate de toti consilierii, iar propunerea
pentru satul Traian este aprobata de d-nul Cobzara Eugen restul consilierilor fiind impotriva.

In urma vorului exprimat proiectul de hotarare a fost aprobat partial in ce priveste atribuire
denumire strazi sat Sabaoani, iar in ce priveste aprobare denumire strada sat Traian acesta a fost amanat
pentru o sedinta ulterioara.

In continuare se discuta punctul 4. D-na primar prezinta expunerea de motive, comisiile prezinta
pe rand rapoartele de avizare. Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen intreaba ce vrea sa insemne sectiune
de dezvolare si functionare. Propune amanarea cestui punct deoarece nu este prezent contabilul sef.
Solicita informatii privind anexa 1, nu intelege corelatia la aceasta anexa. Arata ca daca persoana nu este
prezenta la sedinta in curs trebuie sa fie prezenta la sedinta urmatoare pentru a da informatii. Nemaifiind
discutii d-nul pre§edinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii, cu
exceptia d-lui Cobzaru Eugen care se abtine deoarece nu este prezent contabilul sef.

In continuare se discuta punctul 5. D-na primar prezinta expunerea de motive, comisiile 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 6. D-na primar prezinta expunerea de motive, comisiile prezinta
pe rand rapoartele de avizare. D-nul Cobzaru Eugen intreaba de ce lipseste d-na Pal luliana de la sedinta.
D-na primar ii raspunde ca nu este obligatoriu ca d-na Pal luliana sa fie prezenta la sedinta deoarece
programul ei este de la 08-16, iar sedinta este in afara orelor de program.

D-nul Cobzaru Eugen este de parere ca d-na primar abereaza, repetand acest lucru de doua ori.
Mai arata ca vrea sa puna niste intrebari pentru d-na primar. D-na Primar arata ca nu vrea sa raspunda la
nici o intrebare pentru d-nul Cobzaru Eugen. Nemaifiind discutii d-nul presedinte supune la vot proiectul
de hotarare care este aprobat de toti consilierii, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care se abtine deoarece
d-na Pal luliana nu este prezenta la sedinta.

In continuare se discuta punctul 7. D-na primar prezinta expunerea de motive, comisiile prezinta
pe rand rapoartele de avizare. Nefiind discutii d-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care
este aprobat de toti consilierii.

In continuare se discuta punctul 8. D-na primar prezinta expunerea de motive, comisiile prezinta
pe rand rapoartele de avizare. Nefiind discutii d-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care
este aprobat de toti consilierii.

In continuare se discuta punctul 9. D-nul Cobzaru Eugen prezinta expunerea de motive, iar
comisiile prezinta pe rand rapoartele. Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen arata ca nu a venit cu
aparatul de filmat deoarece nu a vrat, daca vroia sa vina putea. D-nul Ursache Gheorghe este de parere
ca daca totul ar fi cu buna intentie nu ar fi impotriva. D-nul Robu Adrian: noi putem sa aprobam ca
filmarea sa se faca de alte persoane. D-nul Damoc Ciprian: cu acordul nostru se poate filma orice sedinta
de catre oricine. D-nul Cobzaru Eugen: daca considerati ca inregistrare este trunchiata puteti sa data in
judecata persoana care a filmat.

D-nul Robu Adrian: atata timp cat camerele filmeaza, totul este in ordine.
D-nul Robu Flavian: arata ca inregistrarile pot ajuta la informarea cetatenilor, mai arata ca s-a

cerut de mai multe ori revocarea cestui articol insa hotararea a fos verificata de catre prefectura, si nu s-a
constata nici o ilegalitate, motivul respingerii este pentru a ne proteja, asa cum avem dreptul la
informare, exista si dreptul la imagine.

Robu losif este de parere ca se poate filma cu camerele instalate si la solicitarea oricarui consilier
se poate da inregistrarea.

D-na Ciobanu loana: din start mi se pare rea credinta, deoarece am fost prezenti la sedinta.
D-nul Robu Adrian: este de parere ca trebuie pus pe site-ul primariei inregistrrea sedintei.



Dupa aceste discutii se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de catre d-nii
consilierii: Ciobanu Mircea, Robu Adrian, Cobzaru Eugen, Robu losif §i Macinca Felix, restul fund
impotriva proiectului.

In urma acestui rezulta proiectul a fost respins.
In continuare se discuta punctul 7. D-na secretara prezinta expunerea de motive, comisiile

prezinta pe rand rapoartele de avizare. D-nul Cobzaru Eugen intreaba daca s-a desfiintat postul de
paznic, deoarece d-na primar tine loc si de paznic (o ironizeaza).

Dupa aceasta d-nul pres,edinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti
consilierii.

in continuare se trece la analiza punctelor suplimentare aprobate la ordinea de zi dupa cum
urmeaza:

2. Concesionare teren sport str. Busuiocului, d-na primar prezinta expunerea de motive, comisiile
prezinta pe rand rapoartele de avizare. Nefiind discutii d-nul pre§edinte supune la vot proiectul de
hotarare care nu este aprobat de nici un consilier, iar domniii: Blaj Matei, Pal Florentiu, Antoci losif si
Cobzaru Eugen se abtin.

3. Proiect de hotarare privind inchirierea apartamentului nr. 10 din bl cu 16 apartamente situat pe
str. Progresului, nr. 34. D-na primar prezinta expunerea de motive, comisiile prezinta pe rand rapoartele
de avizare. Nefiind discutii d-nul pres.edinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti
consilierii.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora pe semestrul II
al anului scolar 2012-2013. D-na primar prezinta adresa la la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri. Nefiind
discutii d-nul pres,edinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii.

In continuare se discuta punctul 11 de pe dispozitia de convocare: cereri, discutii, diverse.
D-nul Cobzaru Eugen propune ca beneficiarii ajutorului social sa faca curatenie la parau eel

putin odata pe luna. Mai intreaba ce sume se incaseaza la piata deoarece considera ca piata arata jalnic.
D-nul Robu losif solicita pentru sedinta urmatoare o lista cu membrii Serviciului Voluntar Pentru

Situarii de Urgenta.
D-na Ciobau loana informmeaza ca topoganul pentru copii este spart.
Nemafiind 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 mai 2013.

;creta)r,
EC. Rbbik M aricica

Consilier,
•esedinte de §edinta

laj Matei


