
NR. 1658/12.02.202L

PROCES VERBAL

Sedinta extraordinara convocata de indata prin dispozitia primarului

nr.47lLL.02.2O2L

' 
Presedintele de sedinta, dl Buzea lonut declara deschise lucrarile

sedintei.Presedintele de sedinta aduce la cunostinta consilierilor si a participantilor
procedura de desfasurare a sedintei, potrivit prevederilor HCL NR. 41 n0.AT.202A
privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului.
Presedintele de sedinta comunica secretarului comunei prezenia consilierilor: din cei
15 consi l ier i  sunt prezenti  12. Lipsesc domnii :  Cirstea Oana, Gavri la Mihai si
$troescu Conel.
Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi care este urmatoarea:

l.Proiect de hotarare privind aprobarea provizorie a util izarii excedentului bugetar
aferent anului 2020
2. Diverse
Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate (12 voturi pentru)

Dna primar: v-am convocat sa vorbim despre modul de util izare a excedentului,:
care se ridica la suma de 2 993 923,34lei. Acest excedent este compus din sume
destinate proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile,
sume din fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru strada Oierilor si pct.
Maracineanu si puntile pietonale din punctele Viroaga si Rusinaru si sume provenite
din excedentul bugetului local al anilor anteriori. Da citire obiectivelor care vor fi
finantate din excedentul bugetar si precizeaza ca este o anexa provizorie care se va
definitiva la aprobarea bugetul local.
Dl Lungu: pentru asfaltare strazi?
Dna primar: trebuie sa asiguram indestularea cofinantarii.
Dl Rogozea: podetul de pe strada Oierilor? Despre ce este vorba?
Dna primar:Este vorba de o alunecare de teren. S-a facut o expertiza si este nevoie
de 4 mil ioane iar noi avem un mil ion.
Dl Stama: daca este HG ,sunt bani cu destinatie fixa!
Proiectul este aprobat cu unanimitate( 12 voturi pentru )

2.Diverse
Dl Stama. fac o precizare legat de o discutie in care am dat exemplu primaria
lzvoarele. Nu dau exemplu pentru a lauda alte localitati. Am verificat, ei au facut 8
806 ml de drum din bugetul propriu. As vrea sa invatam ca putem face si astfel de
lucrari. As propune 2 drumuri de care se plang locuitorii. Am discutat, pe str.
Sperantei au fost solicitari de la Chivarqn. Sa facem un drum pietruit!Al doilea drum
la Dan Lepadatu. Majoritatea de pe Coasta Ogretinului vin Ia acest magazin. As vrea
sa luat i  in calcul bucla Gorunului.



Dl Viceprimar: avem o legatura stransa cu Lepadatu.
Dna Primar: am verificat in SICAP lucrarile de la lzvoarele. La ultima lucrare -2000 ml
de drum valoarea este de 2 milioane de lei. Noi suntem cu toate lucrarile sub acest
pret . Am incercat sa inmultim banii accesand fonduri. Nu sa cheltuim sumele

I respective. Noi am construit de la 0 . Incercam sa finalizam ceea ce am inceput.
t

I Sumele ramase vor fi redistribuite acolo unde este nevoie.
' Dl Stama: sa imbinam cele doua surse. Nu avem nici un km de drum asfaltat din

bugetul local. Cat a fost asfaltat pana acum?

Dna primar: 9,873 Km (asfaltari l),5,660 Km (asfaltari l l) , 8,491 km (asfaltari l l l)
6,342 Km (imbunatatiri drumuri) in prezent. Banii pe care i i cheltuim pe studii, vin
inapoi dar mai tarziu.
Dl Stama: pana aprobam bugetul ce putem folosi?
Dna primar:Cota de 1112 din capitolele bugetare.
Dl Pasarica. lumea e cam difici la.pe unele drumuri unde lumea nu taie crengile, s-a

v facut padure. Nu poti sa bagi un buldo?
Dna Primar: Avem obligatia sa ne ingrij im proprietati le.
Dl Rogozea: si pe Alexandru Fil ipescu este problema cu crengile. E proprietatea dlui
Cursaru. Cand vine la primarie sa i se puna in vedere sa curete crengile.Terenul de
sport al cui este?
Dna Primar: este al scoli i.
Dl Rogozea. Am crezut ca este in administrarea primariei si poate fi inchiriat.
Magurelele inchiriaza. Dl Pasarica: trebuie sa joace frumos! La Drajna de Sus s-a
distrus.
Dna Primar: nu am inchiriat. Mi-am dorit sa aiba copii i unde sa iasa din casa.
Dl Cernat: santurile care duc in Dudulesti. Si gaini moarte sunt in sant. De la strada
principala pana in Dudulesti. Sa se puna o pancarta cu sanctiuni.
Dna Primar: am impartit comuna in patru. Fiecare polit ist local are o zona. O sa
verifice.

_ Dl Cernat: vorbeam in sedinta anterioara de Plai. S-a spus ca sunt 2 case. Va spun
ca sunt 7 case locuite, mai multe persoane care au cumparat teren pentru a construi
si este si pensiunea turistica unde vin cate 5 famili i .
Dna Primar: am facut drumul! nici nu stiau unde mai este drumul.
Dl Stama: apa e o problema in Plai. Sa vedem ce fonduri raman si sa mergem cu
apa in Plai. Daca e mai ieftina forarea, mergem pe forare.
Dna primar:vom hotara impreuna cum gestionam banii. Pentru apa in Plai e nevoie
de doua pompe, una o putem lua de la Costeni...vom vedea
Dl Stama: am vazut o suma e pt SF-ul la gaze?
Dna Primar. nu. SF-ul i l  vom plati cand avem contractul. Asa am stabil it. Vom
merge cu extindere a retelei de gaze. Asa cum am mai precizat, avem cateva case
deja racordate. La urmatoarea sedinta vom discuta despre un parteneriat. Ne vom
asocia cu Predealul Sarari. Vom intra in asociere si cu Consil iul Judetean.
Dl Dursina: s-a eliminat si taxa de bransare.

. Dl Stama. eram destul de OK cu Valenii de Munte, asa cum zicea dul Presedinte al



cJ.
Dl Puiu: lzvoruldin Popari. La acest izvor, e spalatorie publica, cu chimicale. omut isi
curata si scrumiera..... trebuie stopat acest lucru!
Dl Stama: Cand preconizati ca vom avea buget local?
Dna primar: in 45 de zile de la aprobarea bugetului national.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile
sedintei inchise.

Secretar General UAT, Racovita Ramona

Presedinte sedinta, BUZEA IONUT


