ROMANIA
JUDETUL GALATI
ORASUL TIRGU BUJOR
CONSILIUL LOCAL
NR.4626/27.07.2012

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi VINERI 27.07.2012 , ora 17,00
la sediul Consiliului local al orasului Tirgu Bujor

Astazi data de mai sus are loc sedinta organizata de indata 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. 74 din 26.07.2012
in conformitate cu art.39(3) din Legea nr.215/2001 republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare si a fost comunicata cu adresa nr.4596/26.07.2012. Invitatia la sedinta
a consilierilor s-a facut prin adresa numarul 4597/26.07.2012 . Ordinea de zi a sedintei a
fost adusa la cunostinta locuitorilor cu adresa nr. 4598/26.07.2012 conform art.39(6) din
legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform registrului de prezenta la sedinta participa participa 14 consilieri
.Lipseste motivat dna consilier Giurgiu Victoria .
Sedinta este condusa de dl Lichiardopol Lucian aleas pentru functia de
presedinte conform art.35 din lege pentru lunile iulie si august 2012 .A fost propus de dl
Pletea Constantin si toti cei 13 consilieri prezenti au votat pentru (nu a votat persoana in
cauza).
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
14 consilieri prezenti:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici actualizati aferenti Proiectului Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa
uzata in judetul Galati
INITIATOR :LAURENTIU-VIOREL GIDEI –PRIMAR
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012
INITIATOR : LAURENTIU-VIOREL GIDEI –PRIMAR
3. Alte probleme.
Proiectele de hotarari au fost avizate de comisiile de specialitate si de secretar.

Presedintele sedintei , conform art.42(5) din lege,- supune la vot procesul-verbal
incheiat la sedinta anterioara din data de 12.07.2012, acesta fiind aprobat cu 14 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 proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi sunt
insotite de rapoartele compartimentelor 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 avizate favorabil de secretarul orasului.
X
Este supus dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti Proiectului Reabilitarea si
extinderea infrastructurii de apa uzata in judetul Galati
Primarul orasului dl Laurentiu Viorel Gidei arata ca trebuie sa fie actualizat
Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului, intrucat s-a solicitat de
catre SCA APA CANAL SA, urmand ca lucrarile sa fie scoase la licitatie. Dl primar prezinta
datele din studiu.
Dl Tanase Elisii a intrebat cine a facut documentatile. Dl primar a aratat ca nu noi
platin documantatiile si propiectul se va face si in localitatea noastra, el facand parte din
proiectul SC APA CANAL SA GALATI, la nivel judetean.
Supus la vot de presedintele sedintei proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14
voturi pentru , nici o abtinere si nici un vot impotriva.
X
Este supus dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local pe anul 2012.
Dl primar arata ca trebuie aprobata rectificarea bugetului local cu suma de 30 mii
lei pentru a se putea efectua amenajarea claselor pregatitoare la Scoala nr.2 .Ceea ce va
ramane din aceasta suma se va utiliza pentru a efectua si alte reparatii.
Supus la vot de presedintele sedintei proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14
voturi pentru , nici o abtinere si nici un vot impotriva.

X
Alte probleme :
-1-Ciolacu Alexandru a aratat ca plombarile asfaltice se executa cu material necorespunzatorcriplura mare in diametru.

-dl primar a aratat ca intrucat noi oferim cantarirea a masinilor SC DRUMURI si
PODURI la cantarul de la Statia de Compostare primim in schimb servicii de plombare a
gropilor din carosabil, asfaltarea fiind inceputa din partea de sud a orasului .
-dl bajureanu Emilian a aratat ca trebuie refacut marcajul stradal, mai ales in fata unitatilor de
invatamant.
-dl Tanase Elisii a aratat ca fostul primar a spus ca nu mai avem plati de efectuat catre
executantul lucarii de alimentare cu apa in Moscu, iar acesta dl Sirbu a spus ca nu este
terminata lucrarea deoarece nu s-au primit banii. Popune analizarea situatiei de catre o
comisie.
-dl Cudalbeanu a aratat ca trebuie chemat in Consiliul local dl Sirbu pentru explicatii.
-dl Ciolacu Sandu a aratat ca nu mai trebuie subcontractate lucrarile.
-dl primar a aratat ca exista mare interes pentru ca in Moscu sa fie furnizata apa, se va da un
termen societatii sa remedieze si sa se finalizeze lucrarile.trebuie sa actionam conform
contractului.
-dl Berbeci Dumitru a aratat ca desi sunt persoane din Tirgu Bujor care trebuie sa efectueze
prestatie conform legii nr.416/2001- beneficiarii legii din Umbraresti sunt adusi mereu la
Bujoru si muncesc peste tot, iar cei din Bujoru nu sunt la munca.
-dl Tetic Gheorghe –a aratat ca sunt persoane care stau acasa si iau banii.
-dl primar a aratat ca sunt situatii in care beneficiarii legii sunt scutiti de efectuarea muncii
contributive.
-dl Mitu Dan a aratat ca beneficiarii din Umbraresti au muncit si la scoala nr.2
-dl Bajureanu Emilian arata ca tiganii nu sunt opriti de agentii de circulatie, acestia fac raliu.
-dl Pletea Contantin arata ca trebuie sa se efectueze controale si noaptea .
-dl primar a exemplificat o neregula datorata unei persoane carea vea drept de insotitor , dar a
depus un extras de cont al unui membru de familie pentru primirea banilor si nu pe cal al
curatorului numit.
-dl Bajureanu Emilian a aratat ca trebuie efectuata si pastrata curatenia in oras.
-dl primar a aratat ca a reusit de a obtinut un Ordin al Prefectului pentru o pasune pe care
trebuia sa se faca o fabrica de catre un investitor, dar fiindca acesta avea termen pe 13 august
pentru depunerea proiectului a renuntat.Spera ca va reveni.
-dl Mitu Dan arata ca la Gradinita Floare de Bujor trebuie refacuta reteaua de apa.
-dl primar a aratat ca din suma alocata prin rectificare de 30 mii lei daca nu se cheltuie toata
sa se refaca si reteaua de apa la Gradinita.Dl director sa administreze judicios suma alocata.
-dl primar a aratat ca Primaria a achizitionat materiale necesare activitatii sale si de la agenti
economici din oras, se doreste si in continuare acest lucru , dar pentru a fi platite facturile
restante, sugereaza ca preturile sa fie mai atractive, comparabile cu cele de la Galati.
-atentionat de dl consilier Pletea, dl primar arata ca se are in vedere efectuarea curateniei la
piata, trebuiesc procurate materiale de curatenie.
-dl Berbeci Dumitru arata ca trebuie pastrata curatenia din oras,dl primar arata ca se urmareste
sa se faca Politie locala pentru a putea fi stopat fenomenul de incalcarea regulilor de
civilizatie.
-dna Girgiu Eugenia arata ca apa pe parua este oprita de cei din baneasa, animale nu au apa la
Moscu. In alta ordine arata ca trebuie reparata puntea la Moscu, mai trebuiesc imprejmuite
platformele de gunoi, arata ca pe cea de langa magazinul ei o va imrejmui pe cheltuiala sa.
Referitor la circulatie arata ca trebuie sa mai achizitionam semne de circulatie si semne cu
inscriptia localitatii. Sa se atraga atentia cetatenilor pentru colectare selectiva a gunoiului.
-dl primar a aratat ca trebuie sa luam masuri cu cainii vagabonzi si se vor face amenajari
asfaltice pentru semnalizarea si franarea vehiculelor inaintea trecerilor de pietoni.
-dl primar arata ca se face acum o analiza a SC BUJOR PREST SERV SRL de catre dl Radu
Cristiean pentru eficientizarea societatii, se va prezenta un raport care va fi transmis si

Consiliului local. Nu se intentioneza sa se reduca persoanlul ,dar cheltuielile depasesc cu mult
veniturile. Se incearca efectuarea de lucrari su salariatii societatii.
-dl primar arata ca se incearca o colaborare cu platforma de gunoi Tecuci sa predam gunoiul
acolo .
-dl Tetic Gheorghe arata ca dnii Vizitiu si Popa Ocatvian sa nu mai faca politica in timpul
serviciului.
–dl primar a aratat ca dl Popa este in concediu de odihna si nu discutam decat pe hartii.
.
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
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SECRETAR,
INA ARHIP

