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Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei. Pentru tnceput

acesta constata prezenta a 13 consilieri din 13 vahdatt. Este prezetta

televiziunea. Se prezyrta apoi dispozitia primarului comunei nr.84 din 22

iulie 2021 prin care s-a facut convoca(ea cu proiectul ordinii de zi pentru

astazi, prezeniare fact$a de insasi domnul ptLmaf , respectiv:

l.Proiectul de hotdrfire privind aprobarea Planului pentru,asigurarea

resurselor ftnatciare. materiale si umane necesarii gestionarii situatiilor de

urgenta in anul 202I -iniliator, primarul comunei;

2.proiectul de hotdrdre privind aprobarea Contractului de asociere privind

ftnarftarea activitatii de protectie de tip rezidenttal al persoanei cu handicap

pentru anul 2021 -iniliator, primarul comunei;

3,Proiectul de hotai6re piivind aprobarea cotrzatiei pentru anul 202I la
patrimoniul "Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului" Bacau -

iniliator, primarul comunei;
4.proiectul de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizattt si

derularii procedurilor Or atribuire a conffactelor/acordurilor-cadru de

prestare a serviciilor pentru masurile educative in perioada 2021'2023'

initiator, primarul comunei;
5. Diverse.

ntar ea proiectului ordinujg-Zt
doamna sons.Corneanu Mariana pentru preluarea

1 orimar invitd
conducerii lucrdriior

dinlei. Doamna presedinte supune la vot proiectul "ordinii de zi' In urma

intreaba pe domnii consilieri .daca sunt obiectiuni la continutul Procesului-

verbJ dl-La $edin,ta anterioara. Nu sunt formulate obiectiuni la continutul

Oroc.srrLti-,rerbul d. .ediotu. Se cottstati uptobatea ptt uotol d"tthis Al

nnilorconsilieri. cu@
Doamna preseJinte-invitd pe domnul primar sa expund materialul

pregatit pentru pct. nr.l al ordinii de zi' Proiectul de hotdr6re privind

upr[U*.u Planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale si

umane necesarii gestionarii situatiilor de urgenta in anul 202I

Inainte de intrarea in ordinea de zt,
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Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct, nr.4 al ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind

neasulllarea responsabilitatii organizarii si derularii proceduril or de atribuire

a corfiractelorlacordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru masurile

educative in perioad a 2021 -zAn .

Prezerftarea'matepialului este factrta de domnul primar'

Dupa prezerrtare, srutt invitati domnii consilieri la cuvant,

Doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- preEedintele Comisiei

de specialitate juridica rnentioneaza e&, in unna studierii materialului

prezintat in sustinerea proiectului de hotarare -respectiv Iicitatia sa fie

organizata de'Consiliul Judetean- Comisia a fost de acord si a acordat aviz

favorabil. )

Nu s-amai inscris nimeni la cuvant'

Domnul presedinte- supune la vot
sabi 11

durilo
ative in a 202I-

anl larii rilor ribuire
servicii tru rile

lui (vot is) se

cu
La pc

de votu
t.rr.5 al ordinii de zi-Diverse, doamna presedinte solicitd

inscrieri la cuvant dinpartea consilierilor locali'
care este termenul-limita la

lucrarile de alimentare cu apa si canahzate.

Domnul primar-raspunde ca domnul consilier Sa Sune la dezvoltare

locala la Bucuresti.
' Domnul consilier Iorga- nemultumit de raspunsul primit, spune ca,

dansul il intreaba pe domnul primar nu ca sa vorbeasca dansul. "Acesta este

raspunsul dumneavo astr a ?"
Domnul primar- spune cand o sa trimita bani.

Domnul consili-er Iorga - exista un proiect Nu este ftnarfiat ?

Guvernul Romaniei tI frtanteaza. Dansul a intrebat si asteapta raspuns'

Pentru sedinta urmatoare, domnul primar sa se pregateasca si sa ofere un

raspuns. Cat este achitatdin lucrari si cat mai trebuie achttat'

Domnul primar, spune ca a mai prezentat o data atunci cand s-au

aprobat bransamentele, dar domnul consilier aurtaL
Domnul consilier intreaba care bransamente, rar domnul primar

intreaba presedintele de sedinta daca s-au aprobat bransamentele, iar acesta

confirma.
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Domnul primar-precizeaza ca nu poate tine minte toate sumele. S-a

rnai discutat si imprumnt tl |u banca ca sa se continue lucrarile. Aproximativ

25 miliarde.

n-avvaztrt: au facut o serie de lucrari de buna sau de proasta calitate; s-au

intors si au spart din ngu si reiau ciclul asta nelimitat
Domnul primai-ii spune domnului consilier, ca din cate ar trebui sa

,ti, p.rrt o * fure si daniul lucrari, la un moment dat, fiind 15 bari pe

conducta, se mai sparge.
Domnul consilier Iorga- ofera de exemplu acele gwi de canal pe oare

le-au f"*t ri 1"*" 
"*pl"rut 

lu porfi, le-au asfaltat, Au zis ca sunt lucrari

finalizate si s-au platit, S-au lasat tuburile alea in jos, au decopertat, iar le-au

acoperit.
Domnul primar- nu S-a facut receptia finaIa' Tot ceea ce remedtaza'

fac cu banii 1or. Dansul aplatitpentru Iucrarea care trebuta facuta. Daca sunt

lucrari de mantuiala, se va vedea cand se va face receptia' Daca lucrarea ss

crede ca nu e facuta cum trebuie, il indearnna pe domnul consilier sa faca

reclamatie. totusi, dansul spune ca e bine sa asteptati sa se faca receptia iar

dupa receptie mai sunt inca 2 ani de gatantre pentru lucrare (cu banii in

contul primariei)
Discutiile au fost incheiate pe aceasta tema. Nu s-a mai inscris nlmenl

Cocluzia trasa in urma discutiilor a fost aceea ca luqarlle vor

terminate cand se va face imprumutul sau se vol acorda banii de la minister'

Domnul consilier Io{gA:-constata ca bani nu sunt, in schimb au facut

ceea ce au observat si consilierii si orice cetatean de rand, daca auvazut sau

la cuvant.
intruc6t ordinea de zt a fost epvrzatd", doamna declard

qedinla inchi s6, mullumind p entru participar e'

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

DINTE DE $EDINTA,
RNEANU MARIANA
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intocmit ,


