ROMANIA
JUDETUL GALATI
ORASUL TIRGU BUJOR
CONSILIUL LOCAL
NR.6987/26.10.2012

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi JOI 25.10.2012 , ora 17,00
la sediul Consiliului local al orasului Tirgu Bujor

Astazi data de mai sus are loc sedinta extraordinara a Consiliului local al
orasului Tirgu Bujor conform prevederilor art.39, alin.4 din Legea nr.215/2001-privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
La sedinta participa dl Laurentiu Viorel Gidei- primar, viceprimarul dl Ciprian
Chelarasu si dna Arhip Ina secretarul orasului .
Consiliul local a fost convocat prin Dispozitia primarului nr. 322/22.10.2012 in
conformitate cu art.39(3) din Legea nr.215/2001 republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare si a fost comunicata cu adresa nr. 6841 /22.10.2012. Invitatia la sedinta a
consilierilor s-a facut prin adresa numarul 6842 /22.10.2012. Ordinea de zi a sedintei a
fost adusa la cunostinta locuitorilor cu adresa nr. 6840 /22.10.2012 conform art.39(6) din
legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform registrului de prezenta la sedinta participa participa toti cei 15
consilieri .
Sedinta este condusa de dl Lichiardopol Lucian aleas pentru functia de
presedinte conform art.35 din lege pentru lunile iulie si august 2012 .
Sedinta este publica conform art.42(1) din lege.
X
Supusa la vot , ordinea de zi de mai jos , a fost supusa la vot si aprobata de toti cei
15 consilieri prezenti:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012.
INITIATOR : LAURENTIU-VIOREL GIDEI –PRIMAR
2. Alte probleme
Presedintele sedintei , conform art.42(5) din lege,- supune la vot procesul-verbal
incheiat la sedinta anterioara din data de 26.09.2012, acesta fiind aprobat cu 15 voturi
pentru,nici o abtinere si nici un vot impotriva.
X

Conform art.39(3) teza II din lege mentionam ca materialele de sedinta au fost
transmise consilierilor.
.
x

Conform art.44 (1) din lege proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi este
insotit de rapoartul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, precum şi de avizele Comisiei de specialitate nr.1 si Comisiei de specialitate
nr.4 – si avizat favorabil de secretarul orasului.
X
Primarul orasului –Laurentiu Viorel Gidei arata ca a convocat sedinta pentru
rectificarea bugetului local, va da detalii ,dar nu va sta pana la sfarsitul sedintei deoarece
trebuie sa mearga la Balul Bobocilor organizat de Liceu si ramane dl Dobre Emil pentru
prezentarea situatiei societatii –SC BUJOR PREST SERV SRL -preluata de acesta.
X
Este supus dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local pe anul 2012 .
Primarul orasului dl Laurentiu Viorel Gidei arata ca trebuie rectificat bugetul cu
suma de 978 lei. Au fost date detalii despre repartizarea sumelor:
-confectionarea usilor pentru garajele de pompieri de la Corpul A de la fosta Casa de copii;
-naveta profesori;
-alimentarea cu apa la Moscu;
-restul pentru cheltuielile administratiei – achizitionarea serviciilor de elaborare a Codului
Controlului intern si reevaluarea bunurilor.
Arata ca sumele prevazute pentru cofinantarea proiectului reabilitarea sistemului
de apa se vor utilize pentru amenajarea drumurilor in satele Moscu si Umbraresti, deoarece se
intarzie demararea proiectului intrucat s-a depus o contestatie impotriva adjudacatarei SC
VEGA SRL. Avem incheiat un contract de sponsorizare pentru zgura.
Dl consilier Bajureanu Emilian intreaba daca au fost prevazute sume pentru plata
avizului de la Apele Romane necesar pentru aprobarea Planului Urbanistic General .S-a
aratat de dl primar ca se va plati.
Dl consilier Tanase Elisii reaminteste ca s-a spus ca reabilitarea Gradinitei Floare
de Bujor-strada Gh Buzoianu- se va face de catre SC BUJOR SERVPREST SRL.Dl primar
arata ca societatea este in reorganizare si nu are schele. Se vor solicita oferte de la societati
specializate pentru lucrarile de la Gradinita.
Dl consilier Tetic Gheorghe intreaba de ce se amenajeaza doar strazile din Moscu
si Umbraresti cu zgura, iar dl primar arata ca aici sunt cele doua proiecte si in oras se vor face
plombari cu sprijimul Consiliului Judetean Galati.
Dna consilier Dontu Eugenia intreaba daca e posibil sa se faca un pod la Moscu .
Dl primar arata ca se va realize imediat un pod din ansamble cu sprijinul dlui Costel Fotea –
administratorul public Consiliului Judetului Galati .
Dl consilier Tanase Elisei a reamintit ca la moscu nu s-a clarificat problema
alimentarii cu apa.
Supus la vot de presedintele sedintei proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15
voturi pentru , nici o abtinere si nici un vot impotriva.
X
Dl primar a aratat ca la Moscu ar trebui sa fie apa, sa functioneze sistemul.
Dna consilier Dontu Eugenia a aratat ca la Moscu chiar nu este apa.
Dl primar a aratat ca a avut loc o intrunire a factorilor responsabili cu apa la Moscu :
executantul –dl Sirbu, dl viceprimar Chelarsau si dl Costel Fotea- administratorul public
Consiliului Judetului Galati si reprezentant de la SC APA CANAL GALATI s-a convenit sa

se masoare debitul si in final se va preda lucrarea catre SC APA CANAL GALATI. Arata ca
daca nu se implicau dei de la Consiliul Judetului se adresa organelor de control..
Dl consilier Tanase Elisii arata ca dl Sirbu este bine ancorat in Consiliul
Judetului Galati si chiar daca se preda sistemul tot vor fi probleme, sunt lucrari
neexecutate.Nu trebuie semnat nimic. Dl primar arata cadl Sirbu este acoperit de hartii si
solicitata un raport scris de la dl Tanase.
Dl consilier Cudalbeanu a aratat ca suntem condamnati la aceasta situatie dar
trebuie sa acceptam situatia si sa nu aducem atingere Consiliului Judetean daca incepem sa
contestam.
Dl primar a mai adus la cunostinta consilierilor intentia sa de a face locuri de
joaca pentru copii si in Moscu si Umbraresti cu 60.000-70.000 lei.
Dl Tetic Gheorghe intreaba ce proiecte sunt pentru pensionari?
Consilierii au mai discutat despre caminele de cultura si gradinita Moscu .

X

Alte probleme :
-dl primar a prezentat referatul consilierului juridic Dajboc Andrei -nr. 6646 25.10 referitor la
solicitarea dlui Rata Marcel prin care solicita ca suma platita cu titlu de chirie pentru spatiu
comercial detinut in fosta Piata agroalimentara inainte de demolare si pe care nu trebuia sa o
mai plateasca (acesta fiind demolat)- sa fie compensata cu impozitul datorat de acesta pentru
cladiri. Toti cei 15 consilieri au votat pentru.
-dl consilier Stan Ion a intrebat daca a fost solutionata cererea lui Radu Ion de pe strada
Constructorilor pentru inchirierea terenului pe care il detine inafara titlului de proprietate.Dl
primar arata ca se vor masura toate locurile de casa de pe aceasta strada si se va inchiria
terenul.
Dl primar a anuntat ca marti 30 octombrie 2012 se va convoca Consiliul local intr-o noua
sedinta.
Dl primar- a plecat la Balul Bobocilor si a invitat pe dl Dobre Emil sa
prezinte situatia societatii BUJOR PREST SERV SRL.
X
-Dl Dobre Emil –numit administratorul societatii a aratat ca:
- nu se leaga de jaful gasit la societate ;
-sunt datorii de 390.000 lei calculandu-se gresit amortismentul;
-a pus la punct utilajele;
-s-au inventariat societatile beneficiare a serviciului de salubrizare in vederea impunerii;
-s-au inventariat platformele de gunoi si numarul de containere;
-s-a facut grafic pentru ridicarea gunoiului;
-se incearca preluarea gunoiului si de la comuna Baleni pentru obtinerea de venituri;
-arata ca schema de personal este prea incarcata, dar unora din muncitori le expira contractele
de munca.

Sedinta s-a incheiat prin parasirea rand pe rand a salii de catre consilieri.
.
X
Intrucat problemele inscrise pe ordinea de zi au fost dezbatute presedintele de
sedinta a declarat lucrarile acesteia inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare din care unul
se depune la dosarul sedintei si unul se afiseaza.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LICHIARDOPOL LUCIAN

IA/IA
EX.2

SECRETAR,
INA ARHIP

