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PROCES VERBAL 

  Incheiat astazi 31.01.2023, orele 15.00, in cadrul sedintei ordinare a 
Consiliului Local Sabaoani, pe luna ianuarie 2023, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia 

nr. 09 din  25.01.2023. 
           Nr. 1001  din 31.01.2023 

 
            Lucrarile sedintei se desfasoara la sediul Primariei Sabaoani, in sala de sedinte. 
 La sedinta sunt prezenti toti consilierii, mai participa domnul primar, doamna secretar general. 

D-l presedinte Antoci Iosif deschide lucrarile sedintei si supune la vot procesul verbal de sedinta din data 
de 27.12.2022, care este aprobat de toti consilierii prezenti. D-l presedinte supune la vot ordinea de zi, conform 
dispozitiei de convocare care este aprobata de toti consilierii.  

In continuare se trece la analiza punctului 1 de pe ordinea de zi: ” . Proiect de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului local pe anul 2022” Comisiile prezinta rapoartele. Au loc discutii. D-l Cobzaru 
Eugen solicita detalii privind cheltuieli dotarea primariei. D-l primar raspunde ca sunt 30 mii lei pentru 
eventualele defectiuni care s-ar putea produce. Tot d-l Cobzaru solicita detalii privind amenajarea curtii corpului 
A de la Liceul Vasile Alecsandri Sabaoani. D-l primar ofera verbal detalii referitoare la acest aspect. Deasemena 
d-l Cobzaru solicita informatii privind renovarea corpului B al liceului. D-l primar explica verbal in ce consta 
renovarea aratand ca se vor face reparatii capitale si curente la acest corp. D-l presedinte propune discutarea 
amendamentului propus de d-l Cobzaru la pct 2 al ordinii de zi, propunere care este aprobata de toti consilierii 
prezenti, cu exceptia doamnelor: Ciobanu Cecilia si Bisoc Elvira, care se abtin iar d-l Cobzaru Eugen se abtine. 
Nemaifiind discutii d-l presedinte supune la vot punctul 1 al ordinii de zi care este aprobat de toti consilierii 
prezenti cu exceptia d-lor: Cobzaru Eugen, Ciobanu Cecilia si Bisoc Elvira, care se abtin. D-l Cobzaru se abtine 
motivat de faptul ca nu s-a discutat amendamentul la pct. 1.  

 In continuare se trece la analiza punctului 2 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local pentru anul 2023. Comisiile prezinta rapoartele. Au loc discutii. D-l Cobzaru intreaba de ce este 
nevoie de 2 statii in Traian. D-l primar arata ca a avut intalnire cu cetatenii din satul Traian si au cerut acest lucru. 
D-l Cobzaru intreba in satul Sabaoani de ce nu face acest lucru.  D-l primar raspunde ca nu s-a cerut acest lucru. 
D-l Cobzaru nu este de acod cu infintarea acestor statii la Traian. D-l presedinte propune discutarea pe fiecare 
punct a amendamentului propus de d-l Cobzaru, supune la vot aceasta propunere care este aprobata de toti, cu 
exceptia d-l Ursache Gheorghe care este impotriva.  

Se trece la analiza pct. 1 din amendament: Amenajare pista skateboard in curtea Corpului B a Liceului 
Sabaoani.  D-l primar arata ca exista un proiect tehnic la acest obiectiv si nu i se pare oportuna aceasta investitie. 
D-na Sandar Romina nu este de acord cu acest proiect si nu considera necesara aceasta pista. Supus la vot 
amendamentul nr. 1, este aprobat de d-nii consilieri; Cobzaru Eugen, Bisoc Elvira si Ciobanu Cecilia, restul se 
abtin iar d-l Ursache nu voteaza acest amendament. 

In continuare se trece la pct 2 din amendament: Achizitie de teren pentru amenajarea unui teren fotbal 
(pe str. Progresului spre Calea Ferata). Au loc discutii. D-l Petrut Alexandru este de parere ca exista o hotarare 
de consiliu in acest sens pentru realizarea unui teren de sport in bazar. D-l Pal Florentiu este de aceeasi parere, ca 
se poate amenaja terenul in bazar. Nemaifiind discutii d-l presedinte supune la vot acest amendament, este aprobat 



de d-nii: Cobzaru Eugen, Bisoc Elvira si Ciobanu Cecilia, restul se abtin iar d-l Ursache nu voteaza acest 
amendament. 

Se trece la analiza pct 3 din amendament: Achizitia a 5 hectare teren pentru amenajarea unui nou 
Cimitir ( pe str.Progresului spre calea ferata)  D-l Cobzaru il intreaba pe d-l primar ce a facut cu Titlul de 
Proprietate de la cimitir, daca a facut demersuri sa-l anuleze. D-l Ursache il intreaba pe d-l Cobzaru cum de a 
ajuns la concluzia ca trebuiesc 5 ha pentru cimitir si nu mai mult sau mai putin, propune sa gasim pe cineva care 
sa faca un cimitir privat. D-l Petrut intreaba de ce trebuie sa ne ocupam noi pentru procurarea acestui teren, 
considera ca este treaba bisericii care administreaza si actualul cimitir. D-l Martisca Lucian este de parere ca in 
conformitate cu legea cimitirelor, administratia locala trebuie sa aiba un cimitir public si este de acord cu acest 
amendament. D-l Pal Florentiu este de acord cu acest amendament si propune locatia de la cresa noua care se va 
realiza langa blocul ANL pana la calea ferata. D-l presedinte il intreaba pe d-l Cobzaru daca este de acord cu 
amanarea acestui punct din amendament. D-l Cobzaru raspunde ca nu. In continuare d-l presedinte supune la vot 
aprobarea acestui punct din amendament, care este aprobat de d-nii: Cobzaru Eugen, Bisoc Elvira, Ciobanu 
Cecilia, Martisca Lucian, Robu Cezar si Pal Florentiu, restul se abtin iar d-l Ursache nu voteaza.  

In continuare se discuta pct 4 din amendament: Spatii de Agrement la parau si pe islaz ( in spate la 
Gaca). D-l primar prezinta extras din legea apelor si explica ca exista o hotarare prin care s-a aprobat captarea 
apei pentru reteaua publica si nu se impune un astfel de amendament.  Supus la vot acest amendament, este 
aprobat de d-nii : Cobzaru Eugen, Bisoc Elvira si Ciobanu Cecilia, restul se abtin iar d-l Ursache nu voteaza acest 
amendament. 

In continuare se trece la pct 5 din amendament: Infintarea si amenajarea unui Club al Tineretului.  D-
na Sandar Romina arata ca exista un consiliu al tinerilor in cadrul liceului. D-l Martisca il intreaba pe d-l Cobzaru 
ce activitati propune in acest club. D-l Petrut il intreaba pe d-l Cobzaru cum vede lucrurile pentru acest punct. D-
l Martisca este de parere ca se poate folosi caminul din comuna pentru acest club. D-l primar informeaza ca 
Sabaoaniul a participat ;la concursul Sabaoani un sat european si a fost selectat sa participe iar noi suntem 
obligati sa le punem la dispozitie un spatiu. Mai informeaza ca la camin este nevoie de amenajarea unui grup 
sanitar. In continuare supune la vot aprobarea acestui amendament care este aprobat de un nr. de 13 consilieri iar 
d-nii Martisca Lucian, Robu Cezar, Damoc Mircea Mircea se abtin iar d-l Ursache nu voteaza. In urma acestui 
rezultat acest amendament a fost aprobat si trebuie trecut in anexa cu lista de investitii pe 2023. D-na secretar 
general il intreaba pe d-l primar ce suma propune la acest amendament. D-l primar raspunde ca propune 20 mii 
lei care sa se regaseasca la pozitia 7 din cap 67.02 si se va lua de la cap 76.02 pozitia 4, parc si loc de joaca strada 
Carpati. Nemaifiind discutii d-l presedinte supune la vot proiectul  de buget propus cu amendamentul propus si 
aprobat de catre d-l Cobzaru Eugen care este aprobat de toti consilierii cu exceptia d-lor. Cobzaru Eugen, Bisoc 
Elvira si Ciobanu Cecilia care se abtin. 

In continuare se trece la analiza punctului 3 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind solicitarea 
transmiterii unui sector din drumul judetean DJ 207B, intre km 8+850 – 12 +525 m, aflat in domeniul 
public al Judetului Neamt, din administrarea Consiliului Judetean Neamt, in administrarea Consiliului 
local al comunei sabaoani, judetul Neamt, în vederea realizarii proiectului de investitii ”CONSTRUIRE 
TROTUARE SI PISTE CICLABILE IN COMUNA SABAOANI, STR ORIZONTULUI” judetul Neamt, 
pe durata implementarii proiectului de investitii”. Comisiile prezinta rapoartele. Au loc discutii. D-l Petrut 
intreaba daca se pot face si alte lucrari pe aceasta portiune de drum. D-l primar raspunde ca va intreba daca se pot 
inalta zonele la trecerile de pietoni. D-l Ciobanu Mircea propune semafor in centrul comunei. D-l presedinte 
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii. 

In continuare se trece la analiza punctului 4 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind predarea 
catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii 
”C.N.I.”S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obierctivului de investitii 
”Proiect tip – Construire cresa mica, str. Progresului, nr. F.N., sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul 
Neamt.”. Comisiile prezinta rapoartele. D-l primar propune completarea hotararii cu un art. prin care se revoca 
vechea hotarare din anul 2022 si se renumeroteaza ultimele articole. D-l Ciobanu Mircea il intreaba pe d-l primar 
daca are in vedere si locuri de parcare la cresa. D-l primar ii raspunde ca da. 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 
modificarea prevederilor HCL nr. 141/ 27.12.2022 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea cainilor 



comunitari”. 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 6 de pe ordinea a de zi: ” Proiect de hotărâre privind 
neexercitarea dreptului de preemtiune al comunei Sabaoani pentru imobilul situat in extravilanul comunei 
sabaoani, punctul ”Ludostu”, judetul Neamt, cu nr. Cadastral 565111, in suprafata de 1300mp., care face 
parte din monumentul istoric, inscris in Lista Monumentelor istorice din 2015, la pozitia 130, cod NT-1-s-B-
10537, denumire Situl Arheologic de la Sabaoani, punct ”La Islaz”.”. 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 
concesionarea directa  catre dna. Cobzaru Maria a suprafetei de 21mp in prelungirea proprietatii acesteia” 
Comisiile prezinta rapoartele. D-na secretara general informeza ca la acest punct este necesar acordarea unui vot 
secret fiind vorba de o persoana. In continuare ii invita in ordine alfabetica pe d-nii consilieri pentru a-si exprima 
votul prin buletin de vot secret care urmeaza sa fie introdus in urna volanta. In urma acestei activitati un nr. de 8 
consilieri au refuzat sa voteze la acest punct, in pers. d-lor: Ciobanu Petrica Paul, Cobzaru Eugen, Damoc Mircea, 
Gal Flavian Emilian, Imbrisca Andreea, Sandar Romina, Turcanu Lucian și Varga Gabriel. In urma centralizarii 
voturilor exprimate prin buletine au rezultat: 6 voturi pentru, 2 voturi impotriva si unul nul. Acest rezultat a dus 
la respingerea proiectului de hotarare.  

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 ianuarie 2023. 

 
 Secretar general,           Președinte de ședință, 

            Ec. Robu Maricica                    Consilier, 
    Antoci Iosif 

 


