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COMUNA SĂBĂOANI 
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Tel: 0233.735009, Fax: 0233.735183 

 

PROCES VERBAL 

  Incheiat astazi 07.10.2022, orele 0930, in cadrul sedintei extraordinare convocata de indata a 

Consiliului Local Sabaoani, pe luna octombrie  2022, convocata de catre Primarul Comunei prin 
dispozitia nr. 366 din 06.10.2022. 

    Nr. 11502 din 07.10.2022 

 

              Lucrarile sedintei se desfasoara la sediul Primariei, in sala de sedinte prin prezenta fizica sau 

online.La ședință sunt prezenti fizic: d-l primar, d-na secretar general, d-na presedinte Sandăr 

Romina Natalia si d-nii consilieri Antoci Iosif, Ciobanu Mircea, Robu Cezar, Turcanu Lucian si 

Varga Gabriel. 

D-na presedinte deschide lucrarile sedintei si supune la vot procesele verbale din data de 

09.09 si 23.09, care sunt aprobate 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 aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică 

corp D Liceul Teoretic Vasile Alecsandri”. D-l primar ofera detalii la acest punct. D-l Cobzaru 

Eugen intervine telefonic si il intreaba pe d-l primar cum s-a ajuns la sumele propuse.  D-l primar ii 

raspunde ca exista un standard de cost in ghidul solicitantului care a fost luat in calcul. D-l Cobzaru 

se abtine la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi motivat de faptul ca sumele sunt prea mari.  In 

continuare solicita ca pentru sedinta urmatoare d-l primar sa prezinte Consiliului Local urmatoarele: 

1) documentele personale prin care a aprobat concediul de odihna si fara plata d-lui Turcanu 

Gheorghe si sa faca public contractul prin care utilajul primariei, buldoexcavatorul, să fie folosit la 

extinderea sistemului de iluminat public.  In continuare d-na presedinte supune la vot acest proiect 

care este aprobat de catre toti cei prezenti fizic. 

In continuare se trece la analiza pct 2 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind 

aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică  Școala de Fete corp F Liceul Teoretic 

Vasile Alecsandri Săbăoani”.Au loc discutii. D-l Antoci intreaba ce alte lucrari se vor mai face la 

acest proiect. D-l primar ii raspunde ca se vor face si alte lucrari pentru care se va intocmi un proiect 

separat. Nemaifiind discutii d-na presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat 

detoti consilierii prezenti fizic. 

In continuare se trece la analiza pct 3 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea prevederilor H.C.L. 91/25.10.2021 privind înființarea Serviciului de 

iluminat public al comunei Săbăoani și alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat 

public al comunei Săbăoani.” D-l primar ofera detalii suplimentare la acest punct. D-l Cobzaru 

intervine si intreaba cine va delega acest serviciu. D-l primar raspunde Comuna Saboani, prin 

licitatie. Dupa aceasta d-na presedinte supune la vot proiectul dehotarare care este aprobat de catre 

toti cei prezenti. 
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Dupa aceasta d-na presedinteii 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 fizic la sedinta, mentionati mai sus: 

Nr.  

Crt. 

Numele și prenumele Pr. verbal 

din 

09.09.2022 

Pr verbal din 

23.09.2022 

Ordinea 

de zi 

Proiect 

nr. 1 

Proiect 

nr. 2 

Proiect 

nr. 3 

1. Antoci Iosif DA DA DA DA DA DA 

2. Bișoc Elvira Da DA DA ABT ABT DA 

3. Ciobanu Cecilia DA DA DA ABT ABT DA 

4. Ciobanu Mircea DA DA DA DA DA DA 

5. Ciobanu Petrica Paul  DA DA DA DA DA DA 

6. Cobzaru Eugen DA DA DA ABT ABT DA 

7. Damoc Mircea DA DA DA DA DA DA 

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

9. Imbrisca Andreea DA DA DA DA DA DA 

10. Pal Florențiu DA DA DA DA DA DA 

11. Martisca Lucian DA DA DA DA DA DA 

12. Petrut Alexandru DA DA DA DA DA DA 

13. Robu Cezar DA DA DA DA DA DA 

14. Sandar Romina Natalia DA DA DA DA DA DA 

15. Țurcanu Lucian DA DA DA DA DA DA 

16. Ursache Gheorghe DA DA DA DA DA DA 

17. Vîrgă Gabriel DA DA DA DA DA DA 

 TOTAL VOT      

(pentru/ impotriva/abt) 

17/0/0 17/0/0 17/0/0 14/0/3 14/0/3 17/0/0 

 APROBAT/RESPINS APROBAT APROBAT APROBAT APROBAT APROBAT APROBAT 

 

Nemaifiind discuții d-na 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 

octombrie 2022. 

 
 

       Secretar general,                                   Președinte de ședință 

        Robu Maricica                    Consilier,  
  Sandăr Romina Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


