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PROCES VERBAL 

  Incheiat astazi 27.12.2022, orele 14°°, in cadrul sedintei extraordinare a 
Consiliului Local Sabaoani, pe luna decembrie 2022, convocata de catre Viceprimarul Comunei prin 

dispozitia nr. 448 din 23.12.2022. 
    Nr.  16065 din 27.12.2022 

 
              Lucrarile sedintei se desfasoara la sediul Primariei, în sala de sedinte prin prezenta fizica sau online. La 
ședință sunt prezenti fizic: d-l  viceprimar, d-na secretar general, d-l presedinte Antoci Iosif și d-nii consilieri 
Ciobanu Mircea, Ciobanu Petrică Paul, Dămoc Mircea, Gal Flavian-Emilian, Mărtișcă Lucian și Vîrgă Gabriel.  

D-l presedinte deschide lucrarile sedintei si supune la vot procesul verbal din data de 16.12.2022, care este 
aprobat de consilierii prezenti fizic, in continuare supune la vot  ordinea de zi care este aprobata de toti consilierii 
prezenti fizic, dupa care se trece la analiza punctului 1 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotărâre privind 
înregistrarea Comunei Săbăoani în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor 
utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.” 
Comisiile prezintă rapoartele. Nu sunt discuții. D-l presedinte supune la vot acest proiect de hotărâre care este 
aprobat de toti consilierii prezenti fizic. 

In continuare se trece la analiza punctului 2 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotărâre privind 
aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari”. Comisiile prezinta rapoartele. Nu sunt 
discutii. D-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti fizic. 

În continuare se trece la analiza punctului 3 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea HCL nr. 128/16.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
precum și a taxelor speciale pentru anul 2023.” Comisiile prezintă rapoartele.  Nu sunt discuții. 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 
rectificarea bugetului local al comunei Săbăoani, pe anul 2022.” 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 
aprobarea concesionării ca bunuri de retur a mijloacelor fixe din domeniul public al comunei Săbăoani 
realizate prin implementarea proiectului intitulat ”Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apa și 
Apa uzate în județul Neamț” și a celorlalte investiții realizate de comuna Săbăoani privind Extinderea 
rețelelor de apă și canalizare din comună, inclusiv satul Traian.” Comisiile prezintă rapoartele. D-l 
președinte Antoci Iosif roagă sa se analizeze valoarea statiilor de pompare a apei uzată, în urma modernizării 
lor. D-l Ciobanu Mircea roagă sa se aiba în vedere punerea în practică a hotărârii Consiliului Local Săbăoani 
cu privire la montarea unor robinete pe strazi pentru a nu fi oprită apa în toata comuna cand sunt defectiuni, 
lucru ce s-a aprobat prin rectificarea bugetului local . D-l Cobzaru Eugen cand a fost contactat telefonic a 
întrebat cine a condus mașina primariei pe data de 25 Decembrie. Nemafiind discutii d-l presedinte supune la 
vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti. 

Dupa aceasta d-l presedinte contacteaza telefonic/online  pe consilierii care nu sunt prezenti fizic.  
In urma exprimarii voturilor se obtine urmatorul rezultat consemnat in tabelul anexa, in care au fost 

incluse si optiunile membrilor Consiliului Local prezenti online la sedinta: 

mailto:primariasabaoani@yahoo.com


              
 

Nr.  
Crt. 

Numele și prenumele Proces 
verbal din 
16.12.2022 

Ordinea 
de zi 

Proiect 
nr. 1 

Proiect 
nr.2 

Proiect 
nr.3 

Proiect 
nr.4 

Proiect 
nr.5 

Obs 

1. Antoci Iosif DA DA DA DA DA DA DA  

2. Bișoc Elvira DA DA DA DA DA DA DA  

3. Ciobanu Cecilia DA DA DA DA DA DA DA  

4. Ciobanu Mircea DA DA DA DA DA DA DA  

5. Ciobanu Petrica Paul  DA DA DA DA DA DA DA  

6. Cobzaru Eugen DA DA DA DA DA DA DA  

7. Damoc Mircea DA DA DA DA DA DA DA  

8. Gal Flavian-Emilian DA DA DA DA DA DA DA  

9. Imbrisca Andreea DA DA DA DA DA DA DA  

10. Pal Florențiu DA DA DA DA DA DA DA  

11. Martisca Lucian DA DA DA DA DA DA DA  

12. Petrut Alexandru DA DA DA DA DA DA DA  

13. Robu Cezar DA DA DA DA DA DA DA  

14. Sandar Romina Natalia DA DA DA DA DA DA DA  

15. Țurcanu Lucian DA DA DA DA DA DA DA  

16. Ursache Gheorghe DA DA DA DA DA DA DA  

17. Vîrgă Gabriel DA DA DA DA DA DA DA  

  TOTAL VOT      (pentru/ 
impotriva/abt) 

17/0/0 17/0/0 17/0/0 17/0/0 17/0/0 17/0/0 17/0/0  

 APROBAT/RESPINS APROBAT APROBAT APROBAT APROBAT APROBAT APROBAT APROBAT  

 
Nemaifiind discuții domnul 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 
     Robu Maricica                  Consilier local, 
                                                                                                              Antoci Iosif 
 

 


