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Sedinta ordinara convocata prin dispozitia primarulu i nr..!.9..1../.3...Oz.zOzt

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. 41 130.47.2020
privirld revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului.
Secretarul general al UAT comunica prezenta consilierilor: din cei 15 consilieri sunt
prezenti l4.Lipseste dl Gavrila Mihai

La sedinta participa doamna Plaisanu Rodica, inspector in cadrul
compartimentului Situatii de urgenta.

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi care este urmatoarea:
l.Aprobarea proceselor verbale nr. 973127.01.2021 si nr. 1658112.CI2.2l21,
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Drajna, pentru anul scolar
2021-2022,
3.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Planului de Analiza,si
Acoperire a Riscurilor pentru comuna DRAJNA,
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului local pentru asigura,.Je-a, .
resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatii lor de
urgenta pe anul 2021,
S.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei "Reactualizare
Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism , comuna Drajna,"
6.PROIECT DE HOTARARE privind solicitarea prelungirii Scrisorii de garantie
de la FNGCIMM SA IFN nr.155114.05.2018 ,
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Gonsiliului Local Drajna ,
8. DIVERSE

Doamna primar precizeaza ca introduce pe ordinea de zi ,,Proiect de hotarare privind
inchirierea prin incredintare directa a unor imobile aflate in proprietatea publica a
comunei Drajna".
Dl Stama:Noi, cei de la PSD am depus un proiect de hotarare pentru a fi inscris pe
ordinea de zi. Potrivit codului administrativ, proiectele de hotarare care sunt insotite
de referat si raport, sunt puse obligatoriu pe ordinea de zi.
Dna primar: am inaintat proiectul catre compartimentul contabilitate. Nu a avut
timp....avem si Curtea de Conturi... si momentan nu putem sa aprobam asa ceva
pentru ca nu avem cifre.
Dl Stama: prin proiect am propus Consiliului sa se analizeze oportunitatea. Nu e
vorba de cifre.
Dl Pasarica:ce este asa urgent? ?

. Dl Stama: Inteleg ca proiectul nu are raportul de ia contabiiitate si va fi pus pe



ordinea de zi la sedinta urmatoare? Fiecare consilier are dreptul sa initieze proiecte
de hotarare.
Dna primar: trebuie sa ai o fisa de oportunitate, e necesar un SF un PT. Faceti cu
totii parte din Consiliul Local. Nu e vorba de partide, e vorba de interesul comunitatii.
Ordinea de zi este aprobata cu 11 voturi pentru si 3 abtineri (dl Stama, dl Rogozea dl
Lungu)

La punctul nr. 1 preseintele de sedinta propune spre aprobare procesele
verbale nr. 97 3127 .01 .2CI21 si nr. 1 658/1 2.02.2A21,
Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate (14 voturi pentru)2.retea scolara

La punctul nr.2 presedintele de sedinta propune spre dezbatere si aprobare
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Drajna, pentru anul scolar
2021-2022
Dna primar: la fiecare inceput de an aprobam reteaua scolara. Avem in acest sens si
o solicitare din partea conducerii scolii. Reteau propusa pentru anul scolar 2021-
2022 este la fel ca cea din anii anteriori.
Proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate- 14 voturi pentru

La punctul nr. 3 presedintele de sedinta propune spre dezbatere si aprobare
PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire .
a Riscurilor pentru comuna DRAJNA,
Dna Plaisanu Rodica, inpector in cadrul compartimentului situatii de urgenta,
prezinta raportul de specialitate si precizeaza care sunt riscurile la nivelul comunei
Drajna.
Dl Stama: in acest context, va intreb daca este finalizata harta de riscuri pentru
comuna Drajna. Unul dintre proiectele pe care le avem are legatura cu deversarile de
apa de pe Piscul Domnului.
Dna Plaisanu. Da, avem harta.
Dna primar: avem o harta la nivel de judet unde este cuprinsa si comuna Drajna.
Dl Stama: Daca da, in ce situatie se afla drumul din Poiana Mierlei. In ce situatie se
afla cand s-a inceput proiectul de asfaltare?
Dna primar:la o distanta de 4 m, s-a vazut ca era aceasta alunecare. Era un filon de
sare de unde izvora un firicel de apa.Este drum clasificat si pe acolo trecea drumul.
Nu puteam sa ne abatem de la traseu.
Dl Stama:Va ganditi la o solutie?
Dna Primar: specialistii vor stabili i solutia. Asfaltarea acelui drum este realizata pe
fonduri europene.
Proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate (14 voturi pentru)

La punctul nr. 4 presedintele de sedinta propune spre dezbatere si aprobare
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului local pentru asigurarea
resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatii lor de
urgenta pe anul2021
Dna Plaisanu Rodica da citire raportululde specialitate.

. Proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate (14 voturi pentru)



La punctul nr. 5 presedintele de sedinta propune spre dezbatere si aprobare
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei "Reactualizare Plan
Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism , comuna Drajna,"
Dna primar:planul urbanistic general a fost o lucrare foarte grea. Din 1999 nu se
facuse. A fost doar o tentativa in 2006. Arn introdus anumite suprafete din extravilan
in intravilan, si am introdus in extravilan suprafetele impadurite din intravilan. Am
parcelat conform documentelor de la OCPI. Ne mandrim cu aceasta lucrare.a fost
nevoie de foarte multe avize. Le-am obtinut pe toate. S-au urmat toti pasii
proc6d u rali, incl usiv consu ltarea publicului.
Dl Stama: inteleg ca am marit suprafata de intavilan.
Dna primar: Au fost introduse in intravilan terenurile de pe Drumul Romanilor,
considerand ca este o zona care se poate dezvolta. La fel zona drumului 100N.ln
Plai au fost trecute in extravilan suprafetele care se impadurise. Totodata, erau
proprietati despartite in intra si extra.Le-am introdus in intravilan.
Proiectul de hotarare este aprobat cu"unanimitate (14 voturi pentru)

La punctul nr. 6 presedintele de sedinta propune spre dezbatere si aprobare
PROIECT DE HOTARARE privind solicitarea prelungirii Scrisorii de garantie de
la FNGCIMM SA IFN nr. 155/14.05.2018
Dna primar: da citire refetatului de aprobare. Proiectul de hotarare este aprobat cu
unanimitate (14 voturi  pentru) 

. . . .  . .
La punctul nr. 7 presedintele de sedinta propune spre dezbatere si aprobare
PROIEGT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a'Consiliului Local Drajna
Dna primar: prin Ordinului 2512021se prevede un regulament de organizare si
functionare a consiliului local care are ca baza legislativa Codul Administrativ.
Dl Stama: eu vin cu un amendament, sau daca nu, cu un proiect de hotarare.
Tehnologia a evoluat, propun completarea art. 27 din regulament cu o noua litera la
care sa se mentioneze ca sedintele consiliului local pot fi inregistrate audio-videb de
catre orice consilier local sau de catre secretarul general al UAT, cu instiintarea
presedintelui de sedinta si/sau trasmise in direct pe orice platforma on line de
socializare
Dna secretar: la art.27 lit. c) este mentionata posibilitatea cetatenilor cu domiciliul
sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala respectiva de a asista la sedintele
consiliului local si/sau de a le urmari pe internet, in conditii le regulamentului de
organizare si functionare a consiliului local. Drept pentru care in lipsa stabili i acestor
conditii, posibilitatea urmaririi sedintelor pe internet va fi exclusa.
Dl Dursina. Sa vedem ce facem in teren. Degeaba venim cu populisme, daca nu

facem nimic in teren.
Dl Stama: mai multe primarii au acest amendament. Este bine ca oamenii sa stie ce
se discuta in aceste sedinte.
Dl Pasarica: Cum am mers pana acurn, de ce nu merge si de acum? Lumea vede
ceea ce a facut consiliul in teren.

, Dl Dursina: nu este bine, pentru ca unii consilieri sunt mai vocali, alti i nu.



Dna Ghetea: eu am vazut proiectele dlui Stama pe facebook. Sunt 2 obiective pe
Drajna de Jos si 1 pe Ogretin.
Dl Stama:Daca nu sunteti de acord cu amendamentul, vom veni cu un proiect de
hotarare, aceasta posibilitate este prevazuta in Codul administrativ.
Dna primar: vom verifica Codul administrativ sa vedem daca este vorba de o
posibilitate sau de o obligatie si in functie de acest aspect vom lua o hotarare.
O revedere noua se refera la modul de calcul al indemnizatii lor consilierilor locali. Am
pastrat procentul maxi de 10% din indemnizatia primarului dar potrivit formulei de
calcul, doar cei care participa la toate sedintele organizate intr-o luna vor beneficia de
acest procent maxim.Proiectul este aprobat cu unanimitate (14 voturi pentru)

La punctul nr. 8 presedintele de sedinta propune spre dezbatere si aprobare
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local Drajna
Dna primar: APACONS are un punct de lucru la fostul atelier al scolii de la Drajna de
Jos. Ei folosesc spatiul dar nu au o forma legala. Avem Curtea de Conturi care
verifica daca au contract de chirie. De aceea am suplimentat ordinea de zi cu acest
proiect. In ceea ce priveste chiria, vreau sa hotaram impreuna. Stiti ca este
societatea noastra si se afla si intr-o situatie financiara dificila.
Stiti ca Organigrama este aprobata de Consiliul Local, am propus sa apitlbam
organigrama si statul de functii pe care trebuie sa le intocmeasca ei. Nu poti sa

.  
. 0  , ' ,  ; :platesti nemunca.

Dl Stama: Avem voie la oameni cu perioada determinata! Omul'sa stie de la angajare
pana cand are.de lucru.
In urma dezbaterilor se stabileste ca pretul chiriei este de 1OO/luna pentru cladire si
0,30 lei/mp an pentru teren.
Proiectul este aprobat cu unanimitate. (14 voturi pentru)
Punctul 9 DIVERSE
Dl Lungu:Pe strada Amurgului se maiface canalizare?
Dna primar: dupa 5 ani de la asfaltare. Nu ai voie sa intervi mai devreme acolo unde
s-a asfaltat.
Dl Mil i taru: aruncatul gunoaielor la Camin.. . . .  e dezastru! pe marginea la paraul
Drajna tot asa.

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

Presedinte Contrasemnqaza

Secr'etar general UAT, Racovita Ramona
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