
Consiliul Local Sabaoani
Judetul Neamt

Nr. 2823 din 31.08.2012

Proces-Verbal,

Incheiat astazi 31.08.2012, orele 16, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului
Local Sabaoani, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr. 325 din
24.08.2012. Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in sala de s.edinte.

La §edinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii cu
exceptia d-lui Pal Florentiu care lipseste motivat fiind bolnav. Mai participa doi
cetateni din satul Traian, in persoana d-lor Herbiceanu Laurentiu §i Enas. cut losif.

D-nul Damoc Ciprian deschide lucrarile §edintei §i inainte de a prezenta ordine
de zi consulta pe domnii consilieri daca sunt deacord sa fie audiati cetatenii din Traian
pentru a-§i expune doleantele. Supune la vot aceasta propunere care este aprobata de
toti consilierii. Dupa aceasta da cuvantul d-lui Herbiceanu Laurentiu. Acesta este
nemultumit de faptul ca s-a luat hotararea de demolare a gradinitei din satul Traian, il
acuza pe d-nul Ursache Gheorghe ca a demolat gradinita. Dore§te ca aceasta cladire sa
fie adusa la forma initiala. Mai arata ca s-a distrus gardul la Dispensar, §i s-au astupat
fantanile. Mai dores.te sa se puna limitatoare de viteza pe strada Libertatii (drumul care
coboara la Alcedo), pentru mas. mile de mare tonaj. Dupa aceasta se da cuvantul d-lui
Enas.cut losif care arata ca dores.te ca Gradinita Traian sa ramana de interes public.

Dupa aceasta d-nul pre§edinte supune la vot procesul verbal al s.edintei trecute,
acesta fiind aprobat de toti consilierii prezenti, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care
este impotriva.

D-nul Cobzaru Eugen solicita sa-i fie transmis procesul verbal de §edinta §i
expunerile de motive la proiectele de hotarari odata cu dispozitia de convocare. Mai
doresc copii dupa procesul verbal de §edinta §i d-nii consilieri: Robu Adrian, Ciobanu
Mircea, Macinca Felix §i Robu losif.

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.

Domnul pre§edinte propune ca interventia fiecarui consilier sa fie de 2 minute.
Supune la vot aceasta propunere care este aprobata de toti consilierii cu exceptia d-lor
Cobzaru Eugen, Robu Adrian, Ciobanu Mircea, Macinca Felix §i Robu losif care sunt
impotriva.

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.



Au loc discutii: d-nul Cobzaru Eugen solicita ca la orice rectificare de buget d-
nul contabil sa fie prezent §i sa prezinte bugetul.

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

in continuare se discuta punctul 2. D-na secretara prezinta raportul la acest
punct iar comisiile prezinta pe rand rapoartele. D-nul Cobzaru Eugen reia discutia
privind transmiterea rapoartelor si a expunerilor de motive precum §i inregistrarea
acestora. Nemaifiind discutii d-nul pre§edinte supune la vot proiectul de hotarare care
este aprobat de toti consilierii.

in continuare se discuta punctul 3. 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.

in continuare se discuta punctul 4. D-na primar prezinta expunerea de motive,
comisiile prezinta pe rand rapoartele de avizare. D-na primar propune inlocuirea d-lui
Blaj Matei cu d-na Petrut Maria. D-nul Blaj Matei arata ca a solicitat d-nei primar
inlocuirea sa.

D-nul Antoci losif pres.edintele comisiei de urbanism arata ca a propus ca
reprezentant al agentilor economici pe d-nul Cobzaru Eugen.

In continuare d-nul presedinte supune la vot inlocuirea d-lui Blaj Matei cu d-na
Petrut Maria, propunere care este aprobata de toti consilierii cu exceptia d-lui Robu
Adrian care este impotriva §i Cobaru Eugen care se abtine.

Dupa aceasta d-nul presedinte supune la vot desemnarea d-lui Eva Lucian ca
reprezentant al agentilor economici, propunere care este aprobata de toti consilierii cu
exceptia domnilor: Cobzaru Eugen, Ciobanu Mircea, Macinca Felix, Robu Adrian §i
Robu losif.

in continuare d-nul pres.edinte supune la vot desemnarea d-lui Robu Flavian,
propunere care este aprobata de toti consilierii, fara Cobzaru Eugen care se abtine.

in continuare se trece punctul la 5. Comisiile prezinta pe rand rapoartele iar d-
nul Cobzaru Eugen intreaba de ce nu s-a prezentat schita la acest punct. Nemaifiind
discutii d-nul pre§edinte supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat de toti
consilierii.

in continuare se discuta punctul 6. Comisiile prezinta pe rand rapoartele, d-nul
pre§edinte supune la vot proiectul, care este aprobat de toti consilierii.

In continuare se discuta punctul 7. Comisiile prezinta pe rand rapoartele, d-nul
pres.edinte supune la vot proiectul, care este aprobat de toti consilierii.

in continuare se discuta punctul 8. D-na primar prezinta expunerea de motive,
comisiile prezinta pe rand rapoartele, nefiind discutii d-nul pre§edinte supune la vot
proiectul, care este aprobat de toti consilierii.

In continuare se discuta punctul 9. D-na primar prezinta expunerea de motive
aratand ca urmeaza sa fie bran§at §i satul Traian. D-nul Robu losif intreaba pe unde
trece aceasta conducta. D-na primar raspunde, pe drumul de exploatare. Nemaifiind
discutii d-nul pre§edinte supune la vot proiectul, care este aprobat de toti consilierii.

in continuare se disuta punctul 10. D-nul Cobzaru Eugen, initiatorul proiectului
de hotarare prezinta expunerea de motive la cest punct. D-nul Robu Flavian prezinta



raportul comisiei juridice, d-nul pre§edinte propune ca d-nul Virga Adrian sa treaca la
comisia de urbanism, iar d-nul Cobzaru Eugen la comisia economica, modificandu-se
partial prevederile H.C.L. 35 din 23.06.2012. Supune la vot aceasta propunere, care
este aprobata de toti cu exceptia d-tor Cobzaru Eugen §i Virga Adrian care nu voteaza,
ei fiind in cauza.

y\

In continuare se discuta punctul 11. D-nul Cobzaru Eugen prezinta expunerea
de motive la acest punct, dupa care arata ca daca nu se va revoca hotararea propusa
cateva persoane vor raspunde penal. Mai arata ca detine un tabel cu cetatenii care au
solicitat anularea H.C.L. D-na secretara solicita sa depuna la dosar o copie dupa acest
tabel. De asemenea mentioneaza ca detine informatii ca cetatenii din Traian nu au
semnat pentru demolarea gradinitei. Mai arata ca detine un raspuns de la Inspectoratul
§colar Neamt prin care i se comunica ca acesta nu are atributii in ceea ce prive§te
emiterea avizului pentru desfiintarea unitatilor de invatamant. Dupa aceasta domnul
Robu Flavian prezina raportul comisiei juridice care propune completarea hotararii
propuse spre revocare cu doua articole prin care sa se consulte populatia din satul
Traian, sa se respecte legislatia in domeniu §i sa se conserve acest obiectiv pana la
fmalizarea procedurilor legale. Au loc discutii: Robu losif propune sa fie chemat un
expert autorizat pentru expertizarea cladirii. D-na Ciobanu loana arata ca aceasta
cladire nu a avut niciodata autorizatie de functionare deoarece Inspectoraul §colar
Neamt a constatat ca aceasta este din lut si a recomandat conducerii Liceului sa i-a
masuri pentru siguranta copiilor. D-nul Robu losif propune ca in urma expertizarii sa
se faca o consolidare la aceasta cladire.

D-na primar, legat de acest punct arata ca hotararea luata a fost in urma cererii
Liceului Sabaoani §i a cetatenilor din satul Traian, mai arata ca fundatia Verbum a
realizat in satul Traian o cladire, pe un teren pus la dispozitie de Consiliul Local in
care exista o clasa §i pentru copiii de gradinita, unde efectiv se desfasoara cursurile.

Consider ca este o ambitie prosteasca mentinerea acestei cladiri §i cred ca se
continua campania electorala. Considera ca reabilitarea cladirii ar costa mai mult decat
realizarea unei cladiri noi. S-a zvonit ca cineva vrea sa cumpere terenul de sub cladire
(d-nul Ursache Gheorghe). Mai arata ca d-nul Herbiceanu Laurentiu initial a fost de
acord cu demolarea, a solocitat sa-i fie dati stalpii de la gradinita, a fost refuzat §i "a
inters foaia".

D-nul Cobzaru Eugen intreaba cine a furat sobele, lambriul, hogeagul, podeaua?
D-nul Ursache Gheorghe: desj sunt reprezentantul cetatenilor din satul Traian,

nu se tine cont de parerea mea, propun consularea populatiei din satul Traian.
D-nul Dascalu Costica: cine a propus mentinerea §i rebilitarea cladirii sa vina cu

solutii financiare.
Dupa aceste discutii d-nul pre§edinte supune la vot propunerea comisiei juridice

privind completaea horararii Consiliului Local nr. 54 din 26.09.2011 cu doua articole,
conform raportului comisiei, propunere care este aprobata de toti consilierii cu
exceptia domnilor consilieri: Cobzaru Eugen, Robu losif, Macinca Felix §i Ciobanu
Mircea, care sunt impotriva.

In continuare se trece la punctul 12. D-na primar prezinta cereri:



1. Cererea 3066 din 18.06.2012 a unui grup de cetateni din satul Traian
care solicita instalarea de indicatoare rutiere pentru limiarea vitezei
masinilor de mare tonaj, pe strada Libertatii (drumul care merge pre
Alcedo).

2. Cererile d-lor Imbri§ca Sorin §i Ena§cut Alois care solicita
concesionarea terenului de sport din strada Progresului, langa Corpul
C (fostul internal).

3. Scrisoarea de la Biserica Sabaoani prin care se intentioneaza realizarea
unui Centru Medico-Social langa Biserica Sf. Rozariu Sabaoani.

Dupa aceasta d-nul Cobzaru Eugen solicita d-nei primar sa raspunda la urmatoarele
intrebari:

1. De ce nu ia masuri cu privire la respectarea programului pentru personalul din
primarie?

2. De ce nu formeaza o comisie care sa masoare terenul detinut de S.C. ZOOSAB
S.A. Sabaoani?

3. Paraul din vale este vandut?
4. De ce nu i-a masuri cu societatea care folose§te terenul din spatele fostei bai

comunale.

Dupa aceasta nemaifiind discutii d-nul presedinte declara inchise lucrarile
sedintei.

Drept pentru care am tncheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar
care se pastreaza la dosarul §edintei de consiliu pe luna august 2012.

Pre§edinte de §edinta
Consilier,
Damop Ciprian

Secretar,
EC. Robu Maricica


