
 
 

 
 

                        
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 
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Tel: 0233.735009,  Fax: 0233.735183 

 
PROCES VERBAL 

  Incheiat astazi 16.12.2022, orele 14.00, in cadrul sedintei ordinare a 
Consiliului Local Sabaoani, pe luna decembrie 2022, convocata de catre Primarul Comunei prin 

dispozitia nr. 442 din  10.12.2022. 
  Nr. 15705 din 16.12.2022 

 
            Lucrarile sedintei se desfasoara la sediul Primariei Sabaoani, in sala de sedinte. 
 La sedinta sunt prezenti toti consilierii, cu exceptia d-lui Gal Flavian care participa online, mai 
participa domnul primar, doamna secretar general si cetateanul Moreanu Vasile. 

D-l presedinte Antoci Iosif deschide lucrarile sedintei si supune la vot procesele verbale de sedinta 
din data de 18.11.2022, respectiv din data de 29.11.2022, care sunt aprobate de toti consilierii prezenti. 
D-l presedinte supune la vot ordinea de zi si suplimentarea acesteia cu 2 proiecte de hotarare, 1) ”Proiect 
de hotarare privind aprobarea realizariii investitiei a indicatorilor tehnico economici aferenti 
obiectivului ”Modernizarea infrastructurii rutiere in com. Sabaoani, judetul Neamt”,  

 2)  ”Proiect de hotarare privind realizarea investitiei ”instalarea de panouri fotovoltaice pe 
cladirile aflate in administrarea UAT Sabaoani.”  

In continuare d-l presedinte supune la vot ordinea de zi impreuna cu cele 2 proiecte de hotarare 
suplimentare, care sunt aprobate de catre toti consilierii prezenți fizic.  

D-l presedinte Antoci Iosif mentioneaza ca cetateanul Moreanu Vasile participa pentru pct. 13 de 
pe ordinea de zi. 

D-l primar propune amanarea pct. 13 deoarece exista pe rol un proces cu d-l Moreanu Vasile. D-l 
Cobzaru Eugen arata ca in momentul in care a initiat acest punct nu se stia de acest proces, este de parere 
ca d-l primar a avut alt scop. 

D-l Moreanu Vasile propune asfatarea pe o suprafata de 300 mp spre Alcedo, intreaba daca nu se 
poate turna? D-l primar raspunde ca a vorbit cu directorul si a spus ca nu are bani! 

In continuare d-l presedinte suspune la vot amanarea punctului 13, care este aprobat de toti 
consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 1 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al comunei Săbăoani pe anul 2022.” Comisiile prezinta rapoartele. D-l 
primar ofera detalii suplimentare la acest punct. Au loc discutii. D-l Cobzaru Eugen intreaba de unde vin 
banii. D-l primar raspunde ca de la Consiliul Judetean o parte. D-l Cobzaru Eugen ridica din nou aceeasi 
problema, a modului de intocmire a anexelor la buget. D-l Antoci Iosif arata ca a studiat documentele de 



la rectificarea bugetara si ofera detalii suplimentare cu plusurile si minusurile de pe anexa. D-l Cobzaru 
este nemultumit de modul de intocmire a listei de investitii.  

Nemaifiind discutii d-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti 
consilierii prezenti, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care se abtine, motivat de faptul ca nu este clara lista 
de investitii.  

In continuare se trece la analiza punctului 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi sau de reprezentare 
pentru anul 2023 și 2024”. Comisiile prezinta rapoartele. D-l primar sustine in detaliu acest punct. Au 
loc discutii. D-l Martisca Lucian intreaba de ce s-a facut contractul pe 2 ani? D-l primar raspunde ca in 
felul acesta nu am mai avea grija lui o perioada de 2 ani. D-l Cobzaru Eugen arata ca primarul reprezinta 
UAT in instanta, este jurist, totodata este de parere ca nu mai este nevoie sa se angajeze jurist.  Intreaba 
daca aceasta firma ne-a reprezentat in instanta? D-l Cobzaru este de parere ca ar trebui incheiat un nou 
contract cu alta societate. Tot d-l Cobzaru il intreaba pe d-l primar daca a solicitat prin aceasta societate 
anularea titlului de proprietate pentru biserica (cimitir). Mai solicita copii dupa fiecare adresa din raportul 
de activitate al societatii juridice Chelaru. D-l Petrut Alexandru este de parere sa nu se mai achizitioneze 
servicii juridice de la Chelaru daca nu sunteti multumiti. D-l Cobzaru Eugen propune un amendament la 
proiectul de hotarare ca, daca se aproba proiectul sa nu se incheie contract cu Chelaru., propunere care 
este aprobata de Cobzaru Eugen, Ciobanu Cecilia, Ursache Gheorghe, restul se abtin. 

D-l Martisca Lucian isi justifica abtinerea prin faptul ca primaria este obligata sa faca licitatie si 
are dreptul sa se prezinte oricine. D-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de 
toti consilierii prezenti, cu exceptia d-lor: Cobzaru Eugen si Ciobanu Cecilia, care sunt impotriva.  

In continuare se trece la analiza punctului 3 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
stabilirea numărului de burse și cuantumul acestora pentru elevii Liceului Vasile Alecsandri 
Săbăoani în anul școlar 2022-2023”.Comisiile prezinta rapoartele. Nu sunt discutii. D-l presedinte 
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 4 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a 
numărului de indemnizații, pentru anul 2023”. Comisiile prezinta rapoartele. Nu sunt discutii. D-l 
presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 5 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023”. Comisiile 
prezinta rapoartele. D-l primar propune un amendament la acest proiect, ca taxa sa fie de 1 leu/luna si sa 
ramana in vigoare scutirea persoanelor care au peste 70 ani, restul sa fie impusi.  D-l primar ofera cifre 
privind colectarea sumelor pentru gunoi si plata acestora pentru anul 2022. D-l primar  este indignat de 
atitudinea d-lui Robu Cezar in ce priveste votul pentru aprobarea sumelor necesare cadourilor pentru copii.  

D-l Cobzaru Eugen este de parere ca d-l primar a venit acum sa modifice proiectul de hotarare de 
la 5 lei la 1 leu deoarece a venit PMP si PSD cu amendament. D-l Petrut sustine proiectul de hotarare cu 
5 lei/ pers/luna la gunoi. D-l Cobzaru este de parere ca gunoiul se plateste din bugetul local dar cetateanul 
ramane cu 4 lei daca se bproba suma de 1 leu/per/luna. D-l primar propune aprobarea sumei de 1 leu/ 
pers/luna si mentinerea facilitatilor din proiect. In continuare se supune la vot propunerea d-lui primar, 
care este aprobata de toti consilierii prezenti. D-l Ciobanu Mircea propune eliminarea taxei de la art. 475 
alin 3 din Codul fiscal. D-l presedinte supune la vot acest amenadament, care este aprobat de toti 
consilierii, cu exceptia d-lui Ciobanu Mircea care se abtine. In continuare d-l presedinte supune la vot 
proioectul de hotarare pe ansamblu impreuna cu cele 2 amendamente, aprobate mai sus,  propuse de d-l 
primar si Ciobanu Mircea, propuneri care sunt aprobate de toti consilierii prezenti.   



In continuare se trece la analiza punctului 6 de pe ordinea  de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
anularea obligațiilor bugetare în cuantum situate sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de 
contribuabili persoane fizice și juridice”. Comisiile prezinta rapoartele. Nu sunt discutii. D-l presedinte 
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 7 de pe ordinea a de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
indexarea chiriilor și redeventelor aferente contractelor in curs de desfașurare.” Comisiile prezinta 
rapoartele. Nu sunt discutii. D-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti 
consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 8 de pe ordinea a de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea participării UAT Săbăoani, județul Neamț pentru cofinanțarea extinderii rețelei electrice 
pe strada V. Alecsandri, sat Traian, Romanței și Mioriței sat Săbăoani, com. Săbăoani”. Comisiile 
prezinta rapoartele. D-l primar ofera detalii suplimentare. D-l presedinte supune la vot proiectul de 
hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 9 de pe ordinea a de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de 
investiții „Extindere rețea de canalizare în sat Săbăoani și sat Traian, în com. Săbăoani, jud. Neamț”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”. 
Comisiile prezinta rapoartele. D-l primar ofera detalii suplimentare. D-l presedinte supune la vot proiectul 
de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 10 de pe ordinea a de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
darea în administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de Utilități Publice al Comunei 
Săbăoani, Județul Neamț– în calitate de operator și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun 
sistemul de iluminat public”. Comisiile prezinta rapoartele. D-l primar ofera detalii suplimentare. D-l 
presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti, cu exceptia d-
lor: Cobzaru Eugen, Ciobanu Cecilia si Bisoc Elvira care se abtin.  

In continuare se trece la analiza punctului 11 de pe ordinea a de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea concesionării prin licitație publică a pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea 
privată a comunei Săbăoani, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul 
pe raza unității administrative-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al 
Exploatațiilor ( 5,4765 ha-tarla "Licuşeni", NC 56418, înscrise în Cartea funciară nr. 56418). Comisiile 
prezinta rapoartele. D-l primar ofera detalii suplimentare la acest punct. D-l Moreanu Vasile intreaba de 
ce nu se iau masuri acolo unde s-a arat pasunea. Nemaifiind discutii d-l presedinte supune la vot proiectul 
de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 12 de pe ordinea a de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea concesionării prin licitație publică a pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea 
privată a comunei Săbăoani, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul 
pe raza unității administrative-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al 
Exploatațiilor (8,2875 ha-tarla „Spate Castel”, NC 56390, înscrise în Cartea Funciară nr. 5639).” 
Comisiile prezinta rapoartele.   

D-l primar propune ca in caietul de sarcini sa se includa o clauza prin care Consiliul Local isi 
rezerva dreptul de a dezmembra o suprafata de 3 ha pentru obiectiv de utilitate publica. Nemaifiind discutii 
d-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare împreună cu amendamentul care este aprobat de toti 
consilierii prezenti. 

Punctul nr. 13 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 
pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea privată a comunei Săbăoani, crescătorilor de 



animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unității administrative-teritoriale, 
având animalele înscrise în Registrul National al Exploatațiilor (7,59 ha-localitatea Traian, NC 
56388, înscrise în Cartea funciară nr. 56388)” este amanat. 

In continuare se trece la analiza punctului 14 de pe ordinea a de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
completarea HCL nr. 47 din 31.05.2022  pentru aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a 
terenurilor şi a spaţiilor disponibile excedentare din unitățile de invățămant preuniversitar de stat de 
pe raza Comunei Săbăoani.” Comisiile prezinta rapoartele. D-l primar ofera detalii suplimentare la acest 
punct. D-l Ciobanu Mircea este de parere ca trebuie sa ne gandim la perioada de iarna si de vara. D-l 
Martisca Lucian propune un amendament scris pe care-l distribuie consilierilor, D-l Martisca inteaba daca 
este corect ca de la 100 lei sa se treaca la 28 lei/ora. D-l primar informeaza ca multi sunt de parere ca la 
Sabaoani e foarte scuump in comparatie cu alte localitati, ca de exemplu Bicazul unde este 17 lei/ora. D-
l primar propune un amendament in sensul ca se modifica art. 11.1 din Anexa la HCL nr. 47 din 
31.05.2022, dupa cum urmeaza: ”Abonamentele de vor acorda cluburilor si asociatiilor care lucreaza cu 
tinerii si copiii pana la varsta de 20 ani. Sumele sunt cele prevazute in art. 2 al prezentei hotarari”.  D-l 
presedinte supune la vot proiectul de hotarare impreuna cu amendamentul d-lui primar care este aprobat 
de toti consilierii.  

In continuare se trece la analiza punctului 15 de pe ordinea a de zi: ” Proiect de hotărâre privind 
aprobarea rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul 
școlar 2023-2024” Comisiile prezinta rapoartele. D-l primar ofera detalii suplimentare la acest punct. D-
l Martisca Lucian este de parere ca se face loby pentru liceele din oras si riscam sa ramanem fara elevi. 
Nemaifiind discutii d-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii 
prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 16 de pe ordinea a de zi: ” Proiect de hotărâre privind 
încetarea mandatului de consilier local al d-lui Dămoc Mircea și declararea ca vacant al postului 
ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local Săbăoani” Comisiile prezinta rapoartele. D-l Cobzaru 
Eugen sustine proiectul propus, il face tradator pe Damoc Mircea. D-l Martisca propune amanarea 
proiectului. D-l presedinte propune si el amanarea proiectului motivat de faptul ca exista un proces pe rol. 
In continuare se supune la vot amanarea acestui punct, care este aprobat de toti cu exceptia d-lor: Cobzaru 
Eugen, Ciobanu Cecilia si Bisoc Elvira care se abtin iar d-l Ursache Gheorghe  este impotriva, iar d-l 
Damoc Mircea nu voteaza.  

In continuare se trece la pct. 1 suplimentar ”Proiect de hotarare privind aprobarea realizariii 
investitiei a indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului ”Modernizarea infrastructurii 
rutiere in com. Sabaoani, judetul Neamt”. D-l p[rimar ofertea detalii suplimentare.  Nu sunt discutii. 
D-l presedinte supune la vot acest proiect care este aprobat de toti consilieii prezenti.  

In continuare se trece la pct. 2 suplimentar ”Proiect de hotarare privind realizarea investitiei 
”instalarea de panouri fotovoltaice pe cladirile aflate in administrarea UAT Sabaoani.” D-l Petrut 
sustine proiectul de hotarare. Au loc discutii. D-l Robu Cezar este de parere ca materialele sunt foarte 
scumpe la aceasta investitie. D-l Cobzaru Eugen il intreaba pe d-l Robu Cezar de ce nu a reactionat cand 
d-l primar a incheiat un contract de 72 mii euro extindere retea electrica.  Nemaifiind discutii d-l presedinte 
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti.  

D-l primar revine la pct. 9 prin care propune introducerea unui nou articol prin care se revoca HCL 
nr. 46 si 47/20.06.2019, se renumeroteaza celelalte articole.  
       Dupa acestea d-l presedinte ii contacteaza pe d-l Gal Flavian Emilian pentru a-si exprima votul, dupa 
cum urmeaza: pct.1 – pentru, pct. 2 – pentru, pct. 3 – pentru, pct. 4 – pentru, pct. 5 – pentru impreuna cu 
amendament, pct. 6, 7, 8, 9, 10, 11 – pentru, pct. 12 – pentru cu amendament, pct. 13 – se abtine, pct. 14 
– pentru cu amendamente, pct. 15 – pentru, pct. 16 – se abtine, pct. 17, 18 – pentru.  



Nemaifiind discuții d-l presedinte declara inchise lucrarile sedintei. Drept pentru care am incheiat 
prezentul proces verbal intr-un singur exemplar care se pastreaza la dosarul de sedinta pe luna decembrie 
2022. 

 
 
 Secretar general,           Președinte de ședință, 

            Ec. Robu Maricica                    Consilier, 
            Antoci Iosif 

   
 
 
 
 
 


