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PROCES VERBAL 

  Incheiat astazi 18.11.2022, orele 13.00, in cadrul sedintei ordinare a 
Consiliului Local Sabaoani, pe luna noiembrie 2022, convocata de catre Primarul 

Comunei prin dispozitia nr. 399 din  12.11.2022. 
  Nr.14634 din 18.11.2022 

 
            Lucrarile sedintei se desfasoara la sediul Primariei Sabaoani, in sala de sedinte. 
 La sedinta sunt prezenti toti consilierii, cu exceptia d-lor: Damoc Mircea, Robu Cezar, 
Petrut Alexandru, Turcanu Lucian, Sandar Romina Natalia si Gal Flavian Emilian care participa 
online, mai participa doamna secretar general si cetateanul Herciu Claudiu Adrian.  

D-l presedinte deschide lucrarile sedintei si supune la vot procesele verbale de sedinta din 
data de 20.10.2022, respectiv din data de 11.11.2022, care sunt aprobate de toti consilierii prezenti. 
In continuare supune la vot ordinea de zi si suplimentarea acesteia cu 2 proiecte de hotarare, 1) 
”Proiect de hotarare privind modificarea caietului de sarcini, anexa a HCL nr. 
102/20.10.2022 privind aprobarea achizitionarii unui tractor, necesar pentru buna 
desfasurare a activitatii institutiei Primariei comunei Sabaoani, judetul Neamt”,  

 2)  ”Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.”  D-l Ciobanu Mircea 
propune includerea pe ordinea de zi a unui punct ”Diverse”. D-l Martisca Lucian este de parere ca 
la punctul ”Diverse” sa participe toti consilierii.  D-l presedinte supune la vot ordinea de zi 
impreuna cu cele 2 proiecte de hotarare si punctul ”Diverse”, propuneri care sunt aprobate de catre 
toti consilierii prezenți fizic.  

In continuare se trece la analiza punctului 1 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre 
privind privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Săbăoani nr. 85/31.08.2022 privind 
construirea unui teren de sport multifuncțional și amenajarea unui loc de joacă în incinta 
Școlii nr. 2 Săbăoani.” Comisiile prezinta rapoartele. D-na secretar general ofera detalii 
suplimentare la acest punct. Au loc discutii. D-l Ciobanu Mircea o roaga pe d-na secretar general 
sa-l anunte cand a obtinut avizul pentru schimbare destinatie Scoala 2 pentru a veni cu un alt 
proiect pe acest teren. D-l Cobzaru este de parere ca s-a facut interventie din partea executivului 
pentru a se revoca aceasta hotarare si se abtine la acest proiect. In continuare d-l presedinte supune 
la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti cu exceptia d-lor: Cobzaru 
Eugen, Ciobanu Cecilia, Bisoc Elvira, care se abtin.  

In continuare se trece la analiza punctului 2 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre 
privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ””. Comisiile prezinta rapoartele. Au loc discutii. D-l 
Ciobanu Mircea intreaba daca cunoaste motivul pentru care aceasta comuna se retrage din 



asociatie. D-na secretar general raspunde ca nu. D-l Cobzaru Eugen este de parere ca aceasta 
retragere trebuie sa fie motivata, fapt ce il determina sa se abtina la acest punct. Nemaifiind discutii 
d-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii prezenti cu 
exceptia d-lor: Cobzaru Eugen, Ciobanu Cecilia, Bisoc Elvira, care se abtin, motivat de faptul ca 
lipseste motivarea retragerii.  

In continuare se trece la analiza punctului 3 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre 
privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata, conform 
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020”. Comisiile 
prezinta rapoartele. D-l Cobzaru Eugen nu este de acord. D-na secretar general ofera explicatii 
suplimentare la acest punct.  Nu sunt discutii. D-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare 
care nu este aprobat de niciun consilieri, toti se abtin. In urma acestui rezultat acest proiect de 
hotarare a fost respins. 

In continuare se trece la analiza punctului 4 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre 
privind acordarea unui mandat special pentru modificarea tarifelor conexe la serviciile de 
apă și canalizare”. 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 acordarea unui mandat special”. Comisiile prezinta rapoartele. Au loc discutii.  D-l 
Martisca Lucian este de parere ca diferenta tarifelor actuale este mica fata de cele aplicate pana 
acum. D-l Cobzaru Eugen propune sa nu se acorde mandat special si totodata propune respingerea 
proiectului de hotarare. D-l Ciobanu Petrica Paul propune un amendament la acest proiect in sensul 
ca acordarea mandatului sa fie data pentru vot impotriva. D-l presedinte supune la vot 
amendamentul propus de d-l Ciobanu Petrica Paul, care este aprobat de toti consilierii prezenti. 
Nemaifiind discutii d-l presedinte supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu impreuna cu 
amendamentul aprobat a d-lui Ciobanu Petrica Paul, care este aprobat de toti consilierii prezenti. 

In continuare se trece la analiza punctului 6 de pe ordinea a de zi: ” Proiect de hotărâre 
privind trecerea suprafeței de 2743 mp din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Săbăoani”. 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 completarea prevederilor HCL nr. 47 din 31.05.2022.” Comisiile prezinta rapoartele. Au 
loc discutii. D-l Ciobanu Mircea este de parere ca nu e corect ceea ce se propune, considera ca 
pretul este prea mic. D-l presedinte Antoci Iosif propune sa se revina cu un amendament prin care 
sa se propuna un procent din tariful orar. D-nii consilieri Ursache Gheorghe si Ciobanu Mircea 
propun amanarea acestui proiect de hotarare. D-l presedinte supune la vot propunerea de amanare 
a acestui proiect, care este aprobat de toti consilierii prezenti.  

In continuare se trece la pct. 1 suplimentar ”Proiect de hotarare privind modificarea 
caietului de sarcini, anexa a HCL nr. 102/20.10.2022 privind aprobarea achizitionarii unui 
tractor, necesar pentru buna desfasurare a activitatii institutiei Primariei comunei Sabaoani, 
judetul Neamt. 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 rectificarea 
bugetului local.” Au loc discutii. D-l presdinte Antoci Iosif da citire raportului se specialitate. D-
l Martisca Lucian nu este de acord cu proiectul de hotarare deoarece nu exista un referat  al d-lui 
director de la Liceul teoretic Vasile Alecsandri in ce priveste necesarul de fonduri, propune 



amanarea acestui proiect. D-l Cobzaru nemultumit de modul de intocmire a bugetului, in sensul ca 
nu sunt prezentate concret de unde se iau sumele si unde se duc ele, prin comparatie. D-l Marisca 
Lucian propune amanarea proiectului de hotarare pana avem clarificari de la primar si dircetorul 
liceului. D-l presedinte il suna pe d-l primar iar acesta ii explica prin telefon ca s-au modificat 
conditiile de acordare a burselor si sunt mai multi copii care beneficiaza, mentioneaza ca este 
urgenta aceasta hotarare pentru plata burselor. D-l presedinte supune la vot acest proiect care este 
aprobat de toti consilieii prezenti, cu exceptia d-lor: Cobaru Eugen, Ciobanu Cecilia, Bisoc Elvira, 
care se abtin. 

D-l Cobzaru este de parere ca atunci cand este o sedinta ordinara in care se discuta 
rectificarea bugetara, nu este corect ca sedinta sa se desfasoare online si fizic.  

D-l Martisca Lucian este de parere ca legea permite ca sedinta de Consiliu Local sa se 
desfasoare in aceste 2 moduri.  

In continuare se trece la analiza pct Diverse. Au loc discutii. D-l Ciobanu Mircea propune 
ca apentru camerele de vederi care se monteaza in comuna sa sa puna indicatorul ”Localitate 
supravegheata video”. Totodata propune sa se faca adresa la drumurile judetene pentru a se marca 
o trecere pentru pietoni, in zona intersectiei strazilor: Ciocirliei, Orizontului, Pacii. D-l Martisca 
Lucian informeaza ca ne obliga legea sa aplicam aceste indicatoare cu  ”Localitate 
supravegheata video” si sa aplicam procedura cine are acces la acease camere. 

Dupa acestea d-l presedinte ii contacteaza telefonic in ordine alfabetica pe cei 6 consilieri, 
dupa cum urmeaza: 

1. D-na Sandar Romina Natalia este de acord cu procesele verbale, ordinea de zi propusă 
și cele 2 puncte suplimentare. De asemenea este de acord cu toate pct, cu exceptia: pct. 3  la care 
se abtine iar la pct. 7 este de acord cu amanarea acestuia.  

2. D-l Gal Flavian Emilian este de acord cu procesele verbale, ordinea de zi propusă și cele 
2 puncte suplimentare. De asemenea este de acord cu toate punctele, cu exceptia pct. 3  la care este 
impotriva. 

3. D-l Robu Cezar nu a raspuns.  
4. D-l Damoc Mircea este de acord cu procesele verbale, ordinea de zi propusă și cele 2 

puncte suplimentare. De asemenea este de acord cu toate punctele. 
5. D-l Petrut Alexandru este de acord cu procesele verbale, ordinea de zi propusă și cele 2 

puncte suplimentare. De asemenea este de acord cu pct. 1,2, 6, 8, 9  la punctele 3, 4, 5 este 
impotriva, iar la pct. 7 este de acord cu amanarea acestuia.  

6. D-l Turcanu Lucian este de acord cu procesele verbale, ordinea de zi propusă și cele 2 
puncte suplimentare. De asemenea este de acord cu toate pct, cu exceptia: pct. 3  la care se abtine 
iar la pct. 7 este de acord cu amanarea acestuia. 

In urma contactarii telefonice a consilierilor prezenti online cat si a voturilor celorlalti 
consilieri prezenti fizic, proiectele propuse, aprobate pentru a fi discutate au fost 
aprobate/respinse/amanate, dupa cum urmeaza:  

- pct.  1, 2, 4, 5, 6 și punctele suplimentare au fost aprobate; 
- pct. 3 a fost respins; 
- pct. 7 a fost amanat. 
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 noiembrie 2022. 

 
 



 Secretar general,           Președinte de ședință, 
            Ec. Robu Maricica                    Consilier, 

            Antoci Iosif 
 
 
 
 
 


