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$edin{a este deschisd de dna. secretar Andri$ca Nicoleta, carc aratd cd prin Dispozilia m' 426 din

14.0g.2017 a d-lui primar, dnii consilieri au fost convocali in qedinfd ordinari'

Din consultarea condicii de prezer{d, rezult|.cd din cel i5 consilieri ce compun consiliul local sunt

prezentil3 consilieri, absent motivat tiina at. consilier Neniu constantin qi domnul consilier ungureanu

Vasile.
prin urmare,fiind prezen\imajoritatea consilieriior locali qedinla este legal constituita 9i iqi poate

incepe lucrdrile.
Dna. secretar6 AndriEca Nicoleta \nformeazdconsiliul local cd in conformitate cu prevederile art'52 q\

art.53 din Irgea m.2r512001, republicuta, 
"o*ptetatd 

si modificata, la iucrarile qedinlei patticip1' fat6'

dreptdevotdl.ConstdndoiuGheorghecetdleanalcomuneioituz.
Roagd pregedintele de qedinj 6, pe dl. Apostu 

-Dorel 
ca, in conformitate cu arI' 43 din Legea

nr.2l5l200l,republicatd,compietatdqimodificatd,s6supundlavotproiectulordiniidezr'a$acums-a
luatlacunoqtinldqidininvitaliatrimisddednasecretaraceastafiindurmatoalea:

1. proiect de hotarare privind numirea reprezentatilor Consiliului local al comunei oituz

in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Ottuz' in anul

scolar 2017-2078.

Initiat-Primar-Bodea Gheorghe

z. proiect de hotarare privind trecercadin domeniul public in domeniul privat al U'A'T'

o1tuz, judetul gu"tru,a imobilului identificat cu nr'cadastral639"73' situat in punctul

..Piata"

Initiat-Primar-Bodea Gheorghe

3. proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea manifestarii cultural artistico-

religioase ,,Nunta de Aur din 01 octombrie 2017

Initiat-Primar-Bodea Gheorghe

4. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de audiente acordate cetatenilor de

catre consilierii locali ai comunei Oituz 
Initiat,

CONSILIERI LOCALI,

PRUNDOIUDAMIAN,PETRISORCLAUDIU,OSOLOSION,GABORMARIUS
RICHARD,UNGUREANU VASILE

5. Proiect de hotarare privind punelea in aplicare a tTet: m35012005 privind regimul

finantarilor nerambursabile din rorrarrrf iuuii"" p=':: activiiati nonprofit de interes general

lnlt1at.

7. Diverse

CONSILIER LOCAL- Petrisor Claudiu
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Consultaconsiliuldac6suntqialteprobleme^cenusuferdamdnare,binein{elesdac6sunt
respectate preveder'e art.44 din Legea 

-nr.2r5r200t, 
."i.rb["atd, completatd gi modificat'' privind

existenla raportului compartimentului de resort din cadrur iparaturui de specialitate al primarului precum

qi uuZof "o*ititi 
de specialitate al Consiliului local'

Dlprimarpropunespredezbatereurmatoareleproiectedehotdrare:
1. proiect A"iotirar" privind rectificarea bugetului local pe anul20ll.,

2. proiect de hotdrare privind 
"p,"J;;;uro?ii 

o. investifie a lucrarii "Modernizarea relelei de

drumuri de interes local in comuna Oltuz'judelul e1au..
3. proiect de hotdrdre privind ;;:;;;":"solicitdrii scrisorii de garanJie din partea Fondului de

garantarea crediturui Rural -irN sa pentru gararrtareaavansuiui in cadrul proiectului "Modernizarea

,-r1.i"i de drumuri de interes local in comuna Oituz'judelul Bacau"

Dna. secretard Andrisca Nicoleata este rugatd de preqedintere de gedinla dl. Aposru Dorel ca inainte

de a intra in ordinea de zi sd supun[ tu ,rot pro""esul- verbal al gedinlei ordinare din data de 24'08'20t7 '

Dna secretara Andrisca Nicoleta aduce ra cirnoqtinta consiliului local cd a completat procesul verbal aI

gedinlei anterioare la sesizarea dlui consilier Boaca Leonard care aprecizatT * a fost menlionat la

punctur diverse cuvdntul dumnealui prin care aducea la cunoqtinla consiliului local faptul cd parinlii si

fratele au fost eroi ar primului qi celui de-al doile a razboimodiar, lucru pe care l-a atestat cu documente'

Dl. consilier Apostu Dorel menlioneazd c6 probabil din greEe ardracuvantul dumnealui prin care

propunea drui primar sa ia regatura cu cei de ra compo..rorut de a ne ajuta cu lemne pentru gradinilele

din comund in loc de gradinila poiana Sarata a fost menlionat in procesul verbal gradinila Marginea !i

Peste Vale.Roagd se se facd gi aceastd modificare'

intrucAt nu mai sunt obieclirrrrilu fro"esul verbai din qedinla anterioard se supune la vot a$a cum a

fost completat 9i se aprobd cu 13 voturi'
inainte de a intra in ordinea de ziinilialii dl. primar Bodea Gheorghe propune sd se dezbatd in plen

mai int6i proiectere de hot6r6re incluse supiimentar pe ordinea de zi intrucdt trebuie si plece la Iasi

pentru semnarea contractului de finanlare privino acordarea unui avans in vederea finanfarii lucrdrii

,.Modemiz *"ur",1lI"ide drumuri de interes local in comuna OiIuz'judelul Bacau "

Domnii consilieri sunt de acord cu aceastd propunere iar dna secrltara il invita pe dl consilier Apostu

Dorel ales preqedinte de Eedin!6 sd preia conducerea lucrarilor qedinfei'

sE TRECE r.A *'NCTUL uNU - proiect de hot6r6re privind aprobarea valorii de investi{ie a

lucrarii.,Modemizarea re{elei de drumuri de interes local in comuna oituz,judeful Bacau "

se d6 cuvantul dlui Apostu Dorel- pregedintel. ,o*irl.l de specialitite, cate dd citire raportului de

avizarcal proiectului de hoiarAre , avrzul fiind favorabil' 
---, 1: ^^+:: ^.,-ri*oy ;ste acest

Dnainspector$omitcdEmiliaiacuvAntulqiaduceexplicaliisuplimentareinceeacepnv(,
proiect de hot6r6re , precizdtdcS valoarea investiliei a mai iost uprobut' anterior de consiliul local ' insd

ulterior ea a fost modificata gi actuar,uitd ;i este nevoie de o a1t6 hotdrare cu noua valoare a investiliei'

Avand in vedere c6 nu mai sunt inscrieri ra cuvant, se supuno la vot proiectul de hotdrdre in forma

prezettatl. Acesta se aprobd cu 13 voturi'

sE TRECE r_A PUNCTUL DOI - proiect de hotdrare privind aprobarea solicitSrii scrisorii de

garanlie din partea Fondurui de garanrare a creditului Rural -IFN SA pentru garantarea avansului in

cadrur proiectului ,.Modernizur"u r"ffi af ar"L"ri de interes locar incomunaortuz,judeful Bacau"'

Se dd cuvantul dlui Apostu d;J- pregedintel" ""-i.i"i 
oe speciaiitat e, care dd citire raportului de

avizareal proiectului de hotdrdre ' avizul fiind favorabil'

Se inscrie la cuvdnt dna. Eef serviciu contabilitate Lupu Lenula care menli ot'rcazd cd intrucdt a fost

semnat contractul cu AFIR putem solicita un avas pentru dernararea acestor lucr6ri, chiar fiind

recomandat acest avans, insa este nevoie de o ,"riro#-J. gururlie, iar pentru aceastd scrisoare de

g"t""fi" se solicitd aprobarea consiliului local'



-J ' ct de hotdrAre' Se aProbd
intrucdt nu mai sunt inscrieri la cuvant se supune la vot acest prote

cu 13 voturi.

sE TRECE IA puNcrul, TREI - proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 10cal pe

anll20I7,
Se di cuv'ntul diui Apostu Dorei pre$edintele comisiei de specialitate, care dd citire raportului de

avizareal proiectului de hotdrAre , avtztl fiind favorabil' 
onsiliul local a aprobat un

Dl.consilierApostuDorelmenJioneazdcdinlunamartieaacestulanc
imprumut pentru slrviciul Apd canal iar aceastd hotlrdre nu a fost pus[ in aplicare' in raportul

compartimentului de specialitate se- ,p.rn" c6 se renun!6 la imprumut nu cj se abroga hotardrea' Propun ca

in hotdrdrea privind iectificarea Utgpt rlrri pe anul 2017 se se menlion "t" ui'ogutea HCL privind

*"tgfilr"# tffi:Hl; 
ra cuvar qi aduce ra cunoqtinla c6 deqi au fost date doud tetmene ca acest

serviciu s[ fie funlional, incd nu ,-" ;*Eit acest lucru. De asemenea datorita faptuiui c6 organigrama

acestui serviciu este incompreta in .rrriu iupt rtui c6 au fost scoase la concurs posturile ,serviciul nu poate

s6 func{ioneze ;i .u .r*ure trebuie f,rnantat in conti";; din bugetul local, retragand imprumutul

u"o'*;. 
Eef serviciu Lupu Lenula inrcrvine ?i T"o :i *:.?, ",1:: n31:'ii,'":f"*.bi*r:'t,to'ut "

puteau observa modificarile in sensul radierli imprumutului de ra serviciur apd canal qi includerea

acestuia in bugetul local la nivelul aceleiaqi sume'

De asemenea dna. Lupu Irnula inqtiinleaz^ consiliul local c6fa!6de ceea ce au primit odatd cu

materialele pentru gedinla in ce priveqie rectificarea bugetului rocar pe z0r7 , anexa la proiectul de

hotlrare a mai suferit modificari in sensul c[ datoritd r.-nurii contractului de finantare a proiectului

privind .,Modernizarea relelei de drurnuri Je interes ro.uiin comuna ortuz,judelul Bacau " la indicatorul

4g.02a fost mentionata suma de 2.r46.g471ei sum6.*. '. 
reg'seqte qi la p_artea de cheltuieii la titlul

5g. Tot in cadrul acestui proiect u -uiiort cuprinsd in buget qi ;uma de 2'157 '530 lei ' sumi eqalonatdpe

"'-gi:'jj,'liii;,:trJir1i""tJllrffirte la cuvdnt qi menlione azaraylurcd in acest proiect este. inclus qi

drumul de ra Marginea ins6 acolo nu exist' relea de apa, [utte qi canirizare. Ar trebui frcute mai intai

aceste relele p ana la implementarea ace stui pro iect'

Dl. primar Bodea Gheorghe intervine gi arat6 c6 sunt in discu{ie qi aceste proiecte insl deocamdatd

ne axdm pe locaritat eaoro,zEi zona p^rduiui S6rat pentru a deplEi un procent de 60% ca sd nu platim

ot""5lil;"qedinte 
de qedin!6 Apostu Dorel aratd c;dacd ne miqcdm in felul acesta localitatea Marginea

va dispune de toate utilit6li1e abia peste opt ani'

Dl. primar Bodea Gheorghe precieuzacd masterpranur aratd cd proiectele se vor derula mai intii in

zonelemai populate qi apoi in celelalte zone'

Avand in vedere c6 nu mai sunt inscrieri ra cuvdnt, se supune ra vot-proiectul de hotdrdre in forma

modificat' qi completatd qi de aprobd cu 11 voturi p"ntro qi i utlin"ri- di' consilier Apostu Dorel qi dl'

consilier PetriEor Claudiu'

SE TRECE LA PUNCTUL PATRU - Proiect de hotarare privind numirea reprezentatilor

consiliului l0cal al comunei oittzin consiliile de administratie ale unititil0r de invatamant din somuna

Ortuz,in anul scolar 2Ot1-2018'

se d6 cuvantul dl. preEedinte prundoiu Damian care arat6c[ din partea comisiei pentru cultur'

*"#:::"ffi:?Tt"t":yi:ffiil%"[::*f'tr1!L qi menlio neazlse retrage Ei propune in consiliul de

administralie pentru ;coala gimr.nziar, nr 1 in ro",ri-J.r^nealui pe domiul consilier Gabor Marius

Richard, prop"""t" t"tii""ta J; at Ot' viceprimar Butucaru Sorin'

Av6nd in vedere c6 nu mar zunt inr"ri"ri 
'a 

cuvant, se supune la vot proiectul de hot'rdre in forma

modificat[ qi se aprobS cu 13 voturi'
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Trecem la puNcTUL CINCI al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul

public in domeniul privat al U.A.T. oltuz, judetul Bacau, a imobilului identificat cu nr.cadasttal63973,

situat in punctul ,,Piata".
Are Luvdntul dl. consilier Apostu Dorel preEedintele comisiei de specialitate pentru a prezenta

raportul de avizare al proiectului de hotarare, avtzul fiind favorabil.

Se d[ cuvdntul Ei domnului Vinturd Romic[ preqedintele comisiei pentru agriculturd care atatd cd

aviz:ul din partea comisiei este favorabil.
Dl. consilier Boacd Leonard se inscrie ia cuvAnt qi arat6 cd impreunS cu dl' Floroiu Costic6, dl'

Ciobotaru F[nic6 qi dl. Gaureanu s-au deplasat la fala locului qi au mdsurat terenul respectiv propunAnd

ca intrarea pe stadion Ei la acea fbbricup de conserve ce se preconizeazd a se construi sd se face pe

drumurile laterale. in acest sens dl. Gdureanu ;i-a luat angajamentul de a amenaja aceste drumuri laterale

, drumuri ce vor fi folosite qi de cdtre cetalenil comunei noastre. De asemenea dl. consilier menlioneazd
'cd, 

ar ftprimit o informalie de la dl. primar cd au scdzutincasdrile de la tdrgul sdptamdnal, lucru care este

infirmat de dna. secretard Andriqca Nicoleta care isi desfiEoarS activitatea principala in compartimentul

de impozite ;i taxe locale.
Se inscrie la cuvdnt dl. consilier Floroiu Costicd carc aratd cd suprafala totall a terenului de la piald

este de aproximativ 13000 mp, lucru contestat de dl. consilier Osoloq Ion, iar pentru acest proiect este

necesarA sup rafa\ade 6000 mp., insa nu este de neglijat faptul cd acest proiect ne aduce 9i avantaje pentru

comun6. Am propus aEa cum aariltatgi dl. consiti"igoaia Leonard ca drumul lateral care duce in satul

Marginea sa fie lirgit caittrareasa se iaca lateral qi nu prin piald. Deci vom beneficia Ei de acest drum'

Dl. consilier Os[loE Ion menlio neazdcd nu este de acord ca terenul din pia{6 sd fie divizat'

Dl. consilier Boac6 Leonard sus{ine cd s-au dat in concesiune multe alte terenuri qi acum sunt ldsate

pdrloagd.
Dl. consilier vacaru Bogdan intervine gi menlioneazd cain contractul de concesiune sd fie stipulatd o

clauzdcare sd menlioneze faptul cd acest teren nu se va instraina.

Dl. consilier petriqor Claudiu arutd cdtrebuie sprijinili investitorii pen{u cd beneficiem qi de unele

avantaje cum ar fi de exemplu crearea unor locuri de munc6. Este p[cat sd refuzdm aceste proiecte'

intrucit nu mai sunt qi hte inscrieri la cuvint se supune la vot proiectul de hotdrare aEa cum a fost

prezentatqi se aprob d cu l}voturi pentru qi o ablinere- dl' consilier Apostu Dorel '

Trecem la puNCTUL $ASE al ordinii de zi- proiect de hotarare privind organrzarca si desfasurarea

manifestarii cultural artistico-religioase ,funta de Aur din 01 octombrie 2017

Are cuv6ntul dl. consilier Apostu Dorel preqedintele comisiei de specialitate pentru a prezenta

raportul de avizare al proiectului de hotarare, avizul fiind favorabil'

Dl. consilier prundoiu Damian preEediniele comisiei pentru culturd menlioneazd ca Ei comisia pentru

culturb a dat avizfavorabil cu menliunea ca cheltuieiile alocate pentru acest eveniment sd fie de 5000 lei

qi nu de 9200 aqacum este ptevdzvtin proiectul de hotdrare.

Dl. viceprimar Butucaru Sorin intervine qi aratd cd la acest eveniment participa I20 de persoane qi

nu crede cd sunt suficienli 5000 lei' 
Ao qanrAca masA ne 1 sd fie 

'a 
Kolping'

Dl. consilier Osoloq Ion nu este de acord ca masa pentru acest evemmen

Dl. vicepri ^* pr""ireazd. cdideea ca aceastd manifestare sd se desfbqoare la Kolping a fost gi pentru

a ajataintr-un fel acest ONG'
Dl.consilier petriqor claudiu intervine qi aratd cd in anul 2016 pentru acelagi tip de activitate au fost

aloca1i g500 iei in condiliile in care evenimentul s-a desfrEurat la restaurantul Fonoca' cred cd ar fi

suficientd suma de 5000 lei pentru anul acesta lindnd conl cd evenimentul se desfrlaatl'raKolping'

Dl. viceprimar Butucaru Sorin -"n1ion"uri cd trebuie avut in vedere ;i faptul cd la acest eveniment

participd qi corul caminului cultural precum qi consilierii locali.

Dl. preEedinte de ;edinld Apostu Dorei plopune sd se aprobe suma de 9200 lei iar in qedinla

urmdtoare a consiliului local domnul director opria Gheorghe sd prezinte situalia cheltuieliior efectuate

cu ocazia acestui eveniment.
Nemaifiind inscrieri la cuvint se supune la vot proiectui de hotirdre aEa cum a fost iniliat 9i se

aprob[ cu 11 voturi pentru Ei 2 ablineri - or. consilier osoroq Ion ;i dl. consilier Petriqor claudiu'
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Trecem la puNCTUL SAPTE al ordinii de zr- Proiect de hotarare privind aprobarea programului

de audiente acordate cetatenilor de catre consilierii locali ai comunei Oituz.

Dna secretarf, Andrigca Nicoleta menlioneazd cd toate cele trei comisii de specialitate ale Consiliului

Incal au dat aviz favorabil pentru acest proiect de hotarare.

Dl. consilier Apostu Dorel propune vi zavi de acest proie ct ca reprezentanlii consiliului sd meargd in

teritoriu pentru audienle ql ,rr, 
""tapnii 

si vin[ la sediul primdriei. Menlioneazd cd dqi avizul din partea

comisiei este favorabil dumnealui a venit cu amendamentul ca sd acorde audienle la Grddinila Marginea

gi nu la primarie qi ar fi bine ca qi ceilali consilieri sd acorde aceste audienle in zonele pe care le

reprezintd. 1 ,-:1:^,- ^x r.^ A^ ^.
Di. consilier Floroiu Costicd aratd cddumnealui a in{eles cd tot timpul un consilier sd fie de serviciu

la primdrie. Noi trebuie sd ne vedem de treabd in zonele unde suntem'

Dl. consilier Boac6 Leonard se inscrie la cuvdnt qi aratd cd nu vine nimeni la primdrie in audien!6la

consilierii locali ci bate la poartLcu fel qi fel de probieme. Menlioneaza faptul cd impreuna cu cetdlenii

din zona dumnealui a construit o punte iar domnul primar i-a reproqat cd trebuia sd aibd aviz de la Apele

Romlne, de;i toata aceastd lucrare a fost pe cheltuiala cetdfenilor.

Dl. consilier petrigor claudiu dore;te ca in programul de audienle sd fre in ziua de luni de la ora 14 ra

ora 16. dl.consilier Gabor Marius Richard -tuni ae ta 10la 12 qi dl vinturd Romicd in ziua de vineri de la

14la 16.
Av6nd in vedere c6 nu mai sunt inscrieri la cuv6nt, se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei se aprobd

qr l2voturi pentru Ei o ablinere-dl. consilier Apostu Dorel.

Trecem la puNcTUL OpT al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind punerea in. aplicare a lrgii
m.35Ol2O0-5 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri poUtic" pentru activitati nonprofit de

interes general.
Se da cuv6ntul dlui Apostu Dorel preqedinteie comisiei de specialitate, cate dd citire raportului de

avrzare al proiectului de hot6r6re , aviz;ul fiind nefavorabil.

Dl. consilier petriqor Claudiu se inscrie la cuvdnt Ei doreqte ca cei trei consilieri care au votat

impotrivd in cadrul q"ditt1.i comisiei de specialitate sd motiveze acest lucru'

Dl. consilier Butucaru Sorin avand qi ialitatea de viceprimar al comunei areltd cd sunt multe investilii

de efectuat in comuna oituzqi nu crede cd la acest moment pot fi acordate.aceste fonduri' intre lucrdrile

necesare pentru comund dl. viceprimar aminteqte : proiect pentru construire piaJd,SF pentru construire

dispensar uman,finanfare GAL pia!6, studiu g.ot"hoi" piala,consolidare maluri p6r6u H6'tman'

modernizare ciqmea podur Negru, am'enajare drum de acces Muncei, barustrada de la podul Sarca, etc'

Pentru aceste motive a votat impotriv[ la comisie'

Dl. consilier Ionel Gheorghe menlioneaz d cd avotat impotriva acestui proiect la comisie qi iqi menfine

opliunea considerAnd c[ tJta de prioritali a comunei noastre este desiul de mare'^ I,:1i- t? ducem la

indeplinire aceste prioritali Ei apoi sd acorddm fonduri in conformitate cu legea 350/2005' Intreb dacd

existd vreo cerere in acest sens?

Dl. petriqor claudiu aratd, cd au existat cereri in acest sens din partea oNG Kolping qi din partea

Institutului Surorilor benedictine Oitttz' 1-,-- .^+^+

Dl. consilier Apostu Dorel intervine qi aratdcd chiar_dacd acest program nu a fost implementat pnmdna

amaiacordatfonduri-cadeexemplulaA;ezdm6ntulHdrja'
Dl. consilier ciubotaru F6nic6 menlioneaz 6 cd avotat impotriva acestui proiect intrucat sunt mult mai

multe de f6cut pentru cetalenii comunei decdt acordare de astfel de fonduri'

Dl. consilier petrigor claudiu ia din nou cuvdntul qi aratd cd intr-o gedinfd anterioara a mai adus

disculia despre aceastd lege. Dup6 cum Etili dr. prefect a sugerat domnurui primar s6 acorde fonduri

conform acestei legi tinerilor care orr;*;"rd obiceiuri de iarna in spe!6 caprele de la Anul Nou' Prin

acest proiect am cerut s6 se intocmeafca documentele necesare implementdrii Ei nu am solicitat alocarea

de fonduri. Este necesard eleborar"u ,.g.rru-enturui de aprobare a acestor fonduri gi frcut public acest

regulament. personar vd pot sp*ne ,a a.-rgqo, activita{i cu copii ;i cu sume mici se pot face lucruri mari'

De ce sd ajutdm asocialiile prin metode c're sunt mai pulin leiale qi s6 * o.facem \nbaza acestei legi'

Dl. consilie r Boacdleonard un 
^a "a 

il. primar crede ca tJate depinde de dumnealui dar sd nu uite cd

cel care decide intAi este Consiliul l-ocal'
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Dl. consilier Petriqor Claudiu aflrmd cd aceast1 lege poate fi pusd in aplicare qi din inifiativa
domnului primar lara ca ea sd treacl prin consiliul local. Am constatat c6 a fost tratat cu superficialitate
acest proiect ;i consider cd trebuia avizat.

Dl. pregedinte de qedin!6 Apostu Dorel supune la vot proiectul de hotar[re doar cu articolul care

prevede intocmirea regulamentului.
Se aprobd cu 10 voturi pentru qi 3 ablineri- dl. consilier Butucaru Sorin, dl. consilier Ciubotaru Fanica

qi dl. consilier Ionel Gheorghe.

Trecem la PUNCTUL NOUA - DMRSE
Pentru inceput dl. preEedinte de Eedin!6 dd cuvdntul invitatului Constandoiu Gheorghe, care spune cl

suslinut de cetdfenii din zond Ei cu multe emolii a venit la ;edinfa consiliului local. Afirmd cd este

membru al PSD qi cu aceastd ocazie intreab[ dacl. a fost exclus din partid intrucAt nu a mai fost invitat la
nici o ;edin!6. Dl. Constandoiu Gheorghe sus{ine cd din programul PSD nu s-a realizat nimic ;i vine cu

propunerea ca dacdtot nu se face nimic in zona din care provine, respectiv zonaHd[man qi zona Balta sd

le treacd la altd, comund. Menfioneazl, cd.in zona in care locuieqte nu funclioneazd iluminatul public,

drumurile sunt jalnice dupd fiecare ploaie. tntrebd conducerea de ce nu se gdndeEte Ei la cetdlenii din

acele zone . Dacd. nu se va lua nici o mdsurd pentru a rezolva aceste probleme cetdenii din zonf, sunt

hotdrdli sd facd demersuri pentru oblinerea unei autorizallt privind organizarea unui miting in ffia
primdriei. Dacd ne uitdm la vecinii nogtrii din comuna Bogddnegti putem vedea cd suntem mult in urma

lor.
Dl. consilier Osoloq Ion intervine gi spune cd in comuna Bogdaneqti existd doar asfalt pe majoritatea

ulilelor, insd acolo nu existd rejele de apd, canal qi gaze.

Dl. viceprimar Butucaru Sorin ia cuvdntul qi precizeaza cd qi in comuna noastrd sunt prinse in proict

multe drumuri pentru asfaltare printre care qi cele din zona Hdlman Ei Balta. In ceea ce priveqte

iluminatul public cunoaqte problema qi se aclioneazd in prezent pentru remedierea situafiei, in speld

to aletare a arb orilor care dere gl eazd tot timpul iluminatui public.
Dl. consilier Petriqor Claudiu ia cuvdntul qi menlioneazd, cd in Eedinla din24.08.2017 a depus o cerere

prin care solicita un utilaj care sd dreneze apa pe o singurd parte a drumului ca atunci cdnd ploui apa sd

nu curgd pe tot drumul, cum se intAmpla acum la fiecare ploaie.

Dl. Consdndoiu Gheorghe spune cd, mar are o rugdminte qi anume - primiria sl nu mai dea licen!5

pentru releul de telefonie din punctul ,,Curte" intrucdt sunt afectali cetdlenii din acea zond.

Dl. consilier Petrigor Claudiu precizeazd cd in qedinfa din iulie a propus construirea a 150 ml de

gabioane in zona,,Insula" Ei la momentul respectiv proiectul de hotar6re nu a fost aprobat intrucAt in
raportul compartimentului de specialitate se prectza cd nu este de competenla administraliei locale ci a

Apelor Romdne. Am cerut atunci sd se facd o adresd la Apele Romdne in acest sens. Acum aE intreba

dacS s-a fbcut acea adresd cdtre Apele Romdne? Mai vreau sd aduc la cunogtinld conducerii cd iluminatul

public se aprinde preatdrzht.
Dl. BiscA Ionul raspunde dl. consilier qi susline cd in raportul pe care l-a frcut la proiectul de hotdrdre

a menlionat cd nu putem noi ca autoritate 1oca15 sd acfiondm pentru construirea de gabioane pe malul

rdului Oituz, aceasta este de competenla Apelor RomAne. O alta adresd scrisd nu a frcut cdtre Apele

Romdne insi o sd facd .

D1. consilier Petri;or Claudiu qi dl. consilier Osoloq Ion precizeazd sd se insiste la Apele Romine cu

aceastd problemS.
Dl.iiceprimar Butucaru Sorin menlioneazd cd au fost reglate ceasurile ca iluminatul si se aprindd la

ora20,0O qi vor fi reglate din doui in doud sdptdmdni pentru a se aprinde iluminatul mai devreme.

Dl. consilier Boaca Leonard se inscrie la cuvAnt qi menlioneazd cdin urma sesdzdrii pe care a facut-o

la prim6rie in ceea ce priveqte solulionarea unei situalii pe care o are cu un teren proprietate pdrinlilor sdi,

a primit un rdspuns halucinant, dand citire infala consiliului local a acestui rdspuns. Printre altele i se

comunicd in rdspuns cd este un abuz de putere din partea dumnealui. Doreqte sd qtie unde este abuzul de

putere dacdladata c6nd s-a deplasat comisia de anchetd lafalalocului dumnealui nici nu era acasd. Cum

se poate ca acest teren proprietateapdrinlilor mei sd fie trecut drum in cadastrul din 1976 cdnd de fapt din

1976 terenul este trecut in registrul agricol la fratele meu Boacd Aurel din anul 1976, fapt pe care il
dovedesc cu o copie a regislrului agricol. Se mai precizeazd in adresd cd am inchis drumul fapt

nead.evdrat De asemenea am cerut scris domnului primar sd mi se arate sesizarea familiei Michea, lucru
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care nu s-a intamplat. Mai defin o adeverinld de la primdrie prin care mi se comunicd cd in
conformitate cu legea 18 delin o suprafald de teren pe care sd o revendic insd fratele meu nu gdseEte
aceastd adeverinld datoritd unui incendiu petrecut la loiuinla sa.

Dl' consilier Apostu Dorel intervine Ei menlion eazh cd, singura solufie pentru rezolvarea acestei
probleme este instanla de judecatd.

Dl' consilier osolo! Ion intervine qi arati cd se dd foarte uEor rdspunsuri la anumite petilii ale
cetdlenilor fdrd a se cerceta situafia.

Dl' preqedinte de qedin!6 Apostu Dorel prezirtd. consiliului local un raport din partea dl. consilier
Vinturd Romic6, prin care cere aprobarea inilierii unui proiect de hotdrAie prin care sd fie scos din
domeniul public un drum sdtesc care de fapt cu mulli ani in urmS a fost donat din proprietate familiei
sale, pe care sd il inchidd gi s5. treacd in proprietatea sa. in raport mai este menlionat gi faptul cd acel
drum este folosit doar de familia Vintur6. In acest sens dumnealui cere un vot de principiui in vederea
intocmirii unui proiect de hotdr6re qi noud din consilierii prezenlt sunt de u"ord cu initierea acestui
proiect.

Dl' Apostu Dorel mai menlioneazd in continuare alte cdtevaprobleme si anume cd in qedinla trecut6
aducea la cuno;tin!6 domnului primar cd.la repara[ia Podului de L Beiu lucrdrile sunt necoiespunz6toare,
fapt pe care dl. primar le-a negat la vremea respectivd spunAnd cd lucrearea se executi conform
proiectului. Ulterior am verificat aest lucru gi am constatat cd nu este aEa , constructorul nu respecta
intocmai proiectul, lucru ce a fost remediat. De asemenea la piald ar trebui ieparatdrumul. AE vrea s[ mai
gtiu cum s-a rezolvat cu drumul de la Marginea din zona dl. Pricaz Daniel, intrucAt la qedinla antefioan
cdnd am ridicat aceastd problemd s-a menlionat de dl. viceprimar cd este drum judelean qi s-a frcut
adresd in acest sens.$i ?ncd o problemd ar maifi qi anume u"iude a se rcparcqi drumul de la bogdreqti.

Dl. viceprimar Butucaru Sorin precizeazd, cd trebuia ca cei de la Consiliul Judelean sd vina gi sa
constate problema de la drumul din zona dl. Pricaz insd ?ncd nu au venit. Mai insist qi atunci cdnd vor
veni o sd vd anun! qi pe dumneavoastra.

Dl. consilier Floroiu Costicd se inscrie la cuvdnt qi insistd pentru rcpararcadrumului de la Monument
la Coqna.

Avdnd in vedere cd s-au epuizat toate problemele de la ordinea de zi, se multrumeqte pentru
colaborare, se declard inchise lucrSrile qedinlei qi se aduce la cunostinld cd sedinta urmdtoare va
avea loc in data de 79.10.2077 .

PRE$EDINTE DE $EDINTA Intocmit,
Secretar comund

Nicoleta AndriscaApostu Dorel
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