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            Nr.  5051 din 30.08.2021 
 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 30.08.2021 
 

       Încheiat astăzi, 30.08.2021, în cadrul ședinței ordinare,  a Consiliului Local al orașului Căzănești 
desfășurată începând cu ora 11.00 în sala de ședințe din incinta SPCLEP Căzănești, Aleea Parcului nr.3 . 
      Proiectul ordinii de zi este menționat în  Dispoziția de convocare nr.241/24.08.2021.  
      Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte: 
     1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
30.08.2021; 
    2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
28.07.2021;  

3. Proiect de hotărâre nr. 63 din 12.08.2021 privind soluționarea cererilor de anulare a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către 
contribuabili persoane fizice; 
                    Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     4. Proiect de hotărâre nr. 62 din 11.08.2021,privind aprobarea Programului unitar de acțiune 
de combatere a vectorilor pentru perioada august 2021-iulie 2022 cu privire la activitatea de dezinfecție, 
dezinsecție și deratizare în orașul Căzănești; 
                    Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     5. Diverse 
      Sunt prezenți cei 13 consilieri locali, astfel:  
       DIMA NICOLETA- președinte de ședință         DRĂGOI OCTAVIAN    
       ANDRONACHE RODICA VIORICA             GRIGORESCU ADRIAN 
       MOICEANU ALEXANDRU       BĂETU ELENA 
        MOISE VICTOR        IANCU ELENA NICOLETA 
      MIHALCEA IONEL ADRIAN      MELEACĂ VASILE 
      MĂCHIȚĂ ALEXANDRU       VLAD ADRIAN 
        DIMA AUREL   

Ședința este înregistrată audio și video.         
 La ședință mai participă Primarul orașului Căzănești, dl. Stelian Traian, funcționari din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
    Președintele de ședință, dna. consilier local Dima Nicoleta declară deschise lucrările ședinței. 
Ședința este legal constituită deoarece sunt prezenți toți cei 13 consilieri locali. 

1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
30.08.2021 

ROMÂNIA 
      JUDETUL IALOMITA                          

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
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Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”. 
Secretarul general prezintă prevederile art.228 din Codul Administrativ cu referire la  regimul 

general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian, dl. consilier local Măchiță Alexandru și dl. consilier local 

Mihalcea Adrian Ionel precizează că nu vor participa în cadrul procesului de vot la proiectul de hotărâre 
de la punctul nr. (3) – Proiectul de hotărâre nr.63/12.08.2021 privind soluționarea cererilor de anulare 
a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către 
contribuabili persoane fizice deoarece le sunt aplicabile prevederile art. art.228 din Codul Administrativ. 

Secretarul general specifică cvorumul va porni de la un număr de 10 consilieri locali pentru 
proiectul de hotărâre respectiv.  

 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
28.07.2021 

Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”. 
 

3. Proiect de hotărâre nr. 63 din 12.08.2021 privind soluționarea cererilor de anulare a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către 
contribuabili persoane fizice 

Dna. președinte de ședință, Dima Nicoleta face o scurtă prezentare a proiectului de hotărâre. 
Dna. consilier local Băetu Elena întreabă dacă în afară de cele 3 cereri – Grigore  Gheorghe, 

Boriceanu Gheorghe și Dan Ștefan au mai fost depuse și altele. 
Răspunde secretarul general că până la data de 12.08.2021, atunci când a fost înregistrat și elaborat 

proiectul de hotărâre au fost depuse doar cele 3 cereri. Pentru cererile depuse ulterior acestei date, va fi 
elaborat un alt proiect de hotărâre. 

Dna. Stroe Ana, șef Birou CSITL informează că pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere 
pot fi depuse cereri până la 31.01.2022. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian întreabă cine este dl. Dan Ștefan. I se dau mai multe date de 
identificare ale petentului iar dl. Grigorescu spune că nu poate vota, deoarece este vorba de o rudă de-a 
dânsului. 

Secretarul general menționează că cvorumul pentru adoptarea proiectului de hotărâre, va pleca de 
la 9 consilieri locali. 

Rezultatul votului: 9 voturi „pentru”. Nu au votat: Drăgoi Octavian, Măchiță Alexandru, 
Mihalcea Adrian Ionel și Grigorescu Adrian 
 

4. Proiect de hotărâre nr. 62 din 11.08.2021,privind aprobarea Programului unitar de acțiune 
de combatere a vectorilor pentru perioada august 2021-iulie 2022 cu privire la activitatea de dezinfecție, 
dezinsecție și deratizare în orașul Căzănești  

Dna. președinte de ședință, Dima Nicoleta face o scurtă prezentare a proiectului de hotărâre și  
informează că a fost încheiat contractul cu operatorul DDD, S.C. Minisal SRL, iar operatorul împreună 
cu autoritatea administrației publice locale trebuie să întocmească anual un Program de acțiune de 
combatere a vectorilor. 

Dna. consilier local Băetu Elena întreabă dacă programul nu este cumva doar pe hârtie, deoarece 
în localitate sunt foarte mulți țânțari. 
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Dl. primar specifică faptul s-au efectuat activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în 
localitate, în locațiile: parc, stadion, sediu primărie, spațiu verde, cămin cultural, școli, grădinițe, 
dispensar. 

Dna. consilier local Băetu Elena întreabă când se vor efectua aceste activități și pe străzi, deoarece 
este necesar, cetățenii comentează pe rețelele de socializare, chiar dacă nu vin în sala de ședință. 

Dl. primar spune că  vor fi prevăzuți bani în bugetul de anul viitor, având în vedere că efectuarea 
acestei acțiuni pe toată raza localității implică costuri foarte mari. 

Dna. Stroe Ana, șef Birou CSITL precizează că în anul anterior dezinfecția aeriană pentru toată 
localitatea a costat 8.000 lei și a fost făcută în contextul pandemiei. 

Dna. consilier local Băetu Elena spune că oricum se cheltuiesc bani în primărie, suma de 8.000 lei 
nepărându-i-se foarte mare pentru localitate. 

Dna. contabil Stroe Ana precizează că dacă se va efectua periodic și pentru toate străzile, suma 
necesară va fi foarte mare. 

Dl. primar îl întreabă pe dl. consilier local Măchiță Alexandru, primar în mandatul 2016-2020, 
întrebând cât a costat în total acțiunea de dezinfecție aeriană. 

Dl. consilier Măchiță Alexandru răspunde că în anul 2020 substanța pentru dezinsecție a fost 
asigurată de S.C. Agrisol S.R.L, iar acțiunea, doar o singură trecere ,un singur zbor pentru toată localitatea 
a costat peste 20.000 lei. 

 
Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”. 
 
5. Diverse 
Dna. președinte de ședință precizează că la acest punct se pot pune întrebări și se pot formula 

interpelări. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru îl întreabă pe dl. primar care este stadiul cărții funciare 

pentru extinderea cimitirului. 
Dl. primar răspunde că s-a depus dosarul pentru a merge mai departe la cadastru, cel care a lucrat 

a fost în concediu. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru întreabă dacă au fost verificate măsurătorile 
Dl. primar răspunde că măsurătorile urmează să fie verificate. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru solicită prezentarea în fiecare lună a stadiului în care se află 

procedura de extindere a cimitirului, această acțiune fiind foarte importantă. 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian sesizează că la terenul de fotbal sintetic, poarta este deschisă 

și întreabă a cui a fost această inițiativă. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica răspunde că dânsa a luat hotărârea să se lase poarta descuiată, 

deoarece gardul a fost rupt de nenumărate ori, a fost reparat și apoi iar rupt. Cei care doresc să intre 
consideră că li se interzice și atunci produc distrugeri. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că, la momentul ședinței sunt rupte plasele la ambele 
porți, gardul este rupt iar distrugeri se vor mai produce. Precizează că terenul este un obiectiv al primăriei 
și trebuie păzit de pază pentru care se achită miliarde pe an. Consideră că dacă paza va sta pe acest teren  
între orele 16.00  când nu mai este nimeni la primărie și când se întunecă, este în regulă nu mai poate intra 
nimeni. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica specifică faptul că paza nu poate sta permanent la acest teren 
deoarece mai are și alte obiective de urmărit. 
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Dl. consilier local Măchiță Alexandru consideră că nu este o problemă că poarta a rămas deschisă, 
deoarece acel teren este construit pentru copii localității din bani publici. Problema este că sunt amplasate 
camere de luat vederi, cei care administrează trebuie să verifice zilnic în ce stadiu este terenul, cine 
distruge un obiect trebuie să plătească, dacă este vorba de un copil să fie chemați părinții să achite 
distrugerea făcută. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica spune că au fost luate măsuri în acest sens, existând o situație 
când dânsa a fost la părinții copiilor care au distrus mobilier urban, urmare a vizionării înregistrărilor 
video. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile consideră că se impune înființarea poliției locale, atunci va fi 
posibil ca lucrătorii poliției locale să fie trași la răspundere, cei care sunt acum în pază sunt angajații 
altcuiva. Pentru poliția locală, s-ar putea să fie angajați puțini, un angajat la 1000 de locuitori. 

Secretarul general precizează pentru localitatea Căzănești sunt 3 posturi pentru polițiști locali 
prevăzuți. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile întrebă dacă nu se poate face ceva, măcar 4 posturi să fie, pentru 
a avea pe cine să tragi la răspundere. 

Dl. consilier local Moise Victor întreabă câți agenți de pază sunt pe tură. 
Dl. primar răspunde să sunt 2 persoane. 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că pentru terenul sintetic este aprobat un regulament, 

cine dorește să-l folosească îl închiriază, se achită o taxă. Specifică faptul că nu i se pare normal să fie 
lăsată poarta deschisă, așa poate fi lăsată deschisă ușa și la sala de sport, să intre cine vrea. 

Dna. viceprimar întreabă dacă Consiliul hotărăște să fie încuiat terenul sintetic 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian specifică faptul că terenul sintetic, de la început s-a hotărât să 

fie încuiat. Cât timp funcționează școala, terenul este destinat efectuării orele de sport de către elevi. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru spune că în momentul în care se solicită cheia terenului de 

către o persoană, înseamnă că persoana respectivă va răspunde pentru cum îl utilizează. 
Dna. consilier local Băetu Elena întreabă dacă că există un Regulament de utilizare și a sălii de 

sport și a stadionului, cu achitarea unor taxe pentru ce-i care vor să-l folosească. 
Dna. contabil, Stroe Ana precizează că taxa pentru închirierea terenului sintetic este de 50 de lei 

pe oră a fost aprobată în consiliu local împreună cu celelalte taxe și impozite locale. 
Dl. consilier local Vlad Adrian este de părere că nu este o decizie înțeleaptă să rămână deschisă 

poarta terenului sintetic, trebuie găsită o soluție pentru că este vorba de o investiție importantă. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica consideră că trebuie o mai mare implicare a tuturor 

autorităților publice în bunul mers al localității, discuția din cadrul ședinței pornind de fapt, de la ceea ce 
s-a întâmplat pe stadionul comunei Ciochina, întâmplarea fiind relatată pe rețelele de socializare. 

Sunt discuții între membrii consiliului, creându-se rumoare în sală. 
Președintele de ședință, dna. consilier local Dima Nicoleta solicită ca luările de cuvânt să se facă 

într-o anumită ordine. 
Dl. consilier local Vlad Adrian consideră că distrugerile de pe terenul sintetic pot fi reparate. 
Dna. viceprimar informează că au fost luate măsuri, s-a reparat în mare parte ceea ce s-a distrus, 

dar sunt fapte care se întâmplă de mai mult timp. 
Dl. consilier local Dima Aurel consideră că trebuie să fie aplicate amenzi. 
Dna. viceprimar răspunde că s-au aplicat și amenzi. 
Dna. consilier local Băetu Elena întreabă cine se folosește de teren. 
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Dl. primar Răspunde că terenul este construit pentru a fi utilizat de către școală, dar și de cetățenii 
localității. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian informează despre faptul că a primit un plic de la primărie 
în care se precizează necesitatea încheierii unui contract între firma pe care o deține dânsul și firma de 
salubritate ce deservește localitatea. Consideră că nu poate fi obligat să încheie contract cu o anumită 
firmă de salubritate, societatea putând încheia contract cu orice firmă de salubritate. 

Secretarul general specifică, că societățile comerciale din localitate sunt obligate de legislație să 
încheie contract cu societatea de salubritate căreia îi este delegată gestiunea și are are licență pe raza 
localității, orice alt operator care va presta servicii de salubritate pe raza localității, fără a deține licență, 
este amendat de către mediu. 

Dl. consilier local Măchiță Alexandru consideră că trebuie anunțați toți agenții economici de pe 
raza localității, că la fel funcționează și activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, societatea care 
are contract cu primăria, este avizată de ANRSC pentru a presta activitatea de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare pe raza localității. 

Secretarul general precizează că există de câteva luni o derogare care permite și altor societăți 
specializate din domeniul DDD să presteze pe raza localității, dar numai în ce privește aceste activități. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian spune că nu i se pare corect, deoarece dânsul dacă predă 
cartonul sau plasticul primește o sumă de bani, de ce să achite o taxă. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile este de părere că se află în aceeași situație, nu produce gunoi 
dar plătește. 

Dna. consilier local Băetu Elena spune că are vecini care nu produc gunoi pentru că nu-și permit 
să cumpere produse și totuși își achită taxa de salubritate. 

Dl. consilier local Vlad Adrian se adresează conducerii primăriei, dorind să știe cum arată școala  
și dacă membrii Consiliului local pot intra în școală pentru a vedea cum este pregătită școala pentru 
începutul de an școlar. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica spune că la începutul noului an școlar și-a propus să facă din 
nou curățenie. Urmează curățenia în gară, se intenționează toaletarea vegetației pe lângă linia de cale 
ferată, văruirea interiorului stației, deși nu este obiectivul primăriei. Pentru stația CFR, precizează că va 
face o adresă, deși s-a efectuat igienizarea și acolo. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile este de părere că trebuie transmisă adresă și la CFR și la ENEL. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica consideră că a fi consilier local înseamnă să informezi 

cetățenii în mod corect, să se lucreze în echipă, să se cunoască localitatea, să se identifice soluții pentru 
problemele care apar. Cetățenii trebuie să știe că lucrarea de la gară nu este lucrarea primăriei, că asfaltările 
de acolo, la intrările dinspre șos. Gării nu sunt făcute de Primăria Căzănești, ci de drumurile județene, acel 
trotuar este făcut tot de drumurile județene. Menționează că dacă nu se lucrează în echipă nu se poate 
rezolva nimic. 

Dl. consilier local Vlad Adrian amintește că dânsul a propus în ședință să meargă tot Consiliul 
pentru curățenie în localitate într-o zi, poate cetățenii vor conștientiza. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica consideră că responsabilitatea curățeniei în localitate 
aparține tuturor, nu numai celor de la ajutor social și viceprimarului. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile întreabă câți beneficiari ai Legii 416/2001 sunt pentru munca în 
localitate. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica răspunde că în jur de 70 de dosare. 
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Dl. consilier local Meleacă Vasile dorește să știe câți beneficiari de ajutor social erau la începutul 
anului. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica răspunde că aproximativ 95 de dosare. 
Dl. consilier local Meleacă Vasile solicită răspuns privind cauza scăderii numărului de beneficiari 

de ajutor social. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica răspunde că este vorba de cei suspendați sau cărora le-au 

fost încetate dosarele. 
Dl. consilier local Meleacă Vasile spune că ar fi bine dacă ar rămâne mai puțini, și așa la cei 70 de 

beneficiari banii sunt dați degeaba. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica specifică faptul că nu sunt bani dați degeaba, dar dânsa nu 

are cu cine să facă treabă, este bine când vine adresă de la Serviciul de Probațiune pentru muncă în folosul 
comunității. Consideră că membrii Consiliului trebuie să cunoască aceste lucruri. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile dorește să îi fie prezentată o informare cu privire la locurile 
unde s-a efectuat curățenie cu beneficiarii de ajutor social. 

Dna. viceprimar  răspunde că a fost peste tot în localitate. 
Dl. consilier local Meleacă Vasile consideră că cei 70 de beneficiari de ajutor social și  cu angajații  

primăriei, este suficient personal pentru a  face curat în localitate. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica spune că nu poate lua angajații de la birou pentru a-i scoate 

în localitate să adune gunoaiele. 
Dl. consilier local Meleacă Vasile spune că dânsul i-ar scoate. 
Dna. viceprimar prezintă o informare consilierilor locali cu locațiile în care s-a făcut curat cu 

beneficiarii venitului minim garantat: la intrarea în localitate, în zona pădurii, în centru localității unde se 
strânge cel mai mult gunoi, pe str. Gârlei, pe str. Depozitului, fiind strânse mașini de gunoi. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile este de părere că a face curățenie în localitate este ceva normal. 
Atrage atenția asupra faptului că cetățenii sunt amenințați, spune că dna. viceprimar și dl. primar conduc 
localitatea și nu dânsul, dânsul nu primește bani. 

Sunt discuții între membrii Consiliului Local, creându-se rumoare în sală. 
Președintele de ședință solicită menținerea ordinii în sala de ședințe. 
Dna. Stroe Ana, șef Birou CSITL prezintă Consiliului local, cererile de chemare în judecată 

transmise de Tribunalul Ialomița, atât pentru UAT Căzănești cât și pentru primar, cu privire la contestațiile 
la inspecția fiscală, formulate de avocatul dnilor. Măchiță Florea, Măchiță Alexandru, Petre Nicolae, Nițu 
Viorel, Drăgoi Gheorghe. Precizează că dacă dnii. consilieri doresc, dumneaei poate să le pună pe grup. 

Dna. contabil dă citire contestațiilor, precizând că au fost discutate rapoartele de inspecție fiscală, 
iar contestațiile conțin cuvintele din rapoarte, chiar și faptul că s-au emis decizii ale primarului orașului 
Căzănești, prin care au fost respinse contestațiile. Prezintă și prevederile art.273 din Codul de procedură 
fiscală unde se precizează că în soluționarea contestațiilor, organul competent se pronunță prin decizie. 
Dl. avocat spune aici că n-ar trebui să existe decizie emisă de dl. primar, ci numai dispoziții, ceea ce 
contravine codului de procedură fiscală. În termen de 25 de zile de la comunicare este necesar să se facă 
întâmpinare. Dna. contabil spune că acesta va fi întocmită de dl. consilier juridic. 

Dl. consilier local Vlad Adrian specifică faptul că în ședința anterioară a avut 2 puncte, unul dintre 
ele, cu referire la capelă, dnii. consilieri putând să vină cu propuneri, ce utilitate să i se dea terenului 
respectiv. Cineva a propus să se facă din nou târg comunal. 

Dna. consilier local Băetu Elena consideră că este necesar ca propunerea să fie un obiectiv benefic 
pentru cetățeni. 
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Dna. viceprimar Andronache Viorica specifică faptul că membrii consiliului trebuie să se 
întâlnească și pentru discuții referitoare la regulamentul străzilor, punctual pentru fiecare stradă. 

Dl. consilier local Vlad Adrian adaugă că o întâlnire a consilierilor locali este necesară și pentru 
discuții cu referire la impozitele pentru curți construcții și terenuri neîngrijite. Este necesar să se 
stabilească o dată pentru ședința pe comisii. Solicită lămuriri privind persoana care a cerut un teren pentru 
cultivarea și procesarea lavandei. 

Secretarul general precizează că toate orice probleme care apar, se pot discuta în ședințele pe 
comisii. 

Dl. primar spune că persoana respectivă a venit doar cu o cerere. 
Dl. consilier local Vlad Adrian întreabă dacă a venit cu un proiect, crede că este riscant să se 

concesioneze întreaga suprafață unei singure persoane. 
Dl. consilier local Meleacă Vasile întreabă despre ce suprafață este vorba. 
Secretarul general răspunde că este vorba de cca 7 ha teren, suprafață lotizată. În cărțile funciare  

se pot verifica suprafețele. În ședința viitoare se vor prezenta cărțile funciare cu suprafețele loturilor. 
Dl. consilier local Vlad Adrian întreabă ce primărie este coordonator pentru proiectul cu 

aducțiunea de gaze. 
Dl. primar răspunde că este Primăria Căzănești iar conducerea este asigurată de către dl. Martin 

Ioan consilier personal al primarului în mandatul 2016-2020 iar dânsul a discutat cu dl. Martin. Informează 
că a participat la o ședință la Consiliul Județean Ialomița pentru prezentare programului Anghel Saligny, 
dar prioritate în perioada următoare o au drumurile județene, nu sunt finanțări pentru aducțiune de gaze. 

Dl. consilier local Vlad Adrian spune că în organigramă la poz. 11, figurează 2 posturi vacante la 
Compartimentul Proiecte  europene. Dorește să știe ce este necesar pentru ca un post să fie scos la concurs. 

Secretarul general răspunde că un concurs se demarează cu înștiințarea ANFP și publicarea 
anunțului pentru scoaterea la concurs. 

Dl. consilier local Vlad Adrian spune că acest post ar fi necesar în condițiile în care dânsul nu știe 
de accesarea unor fonduri europene de către primărie. 

Secretarul general precizează că este sistemul de supraveghere video, finanțarea s-a realizat prin 
fonduri europene, prin PNDR. 

Dl. primar informează că pentru proiectul „Reabilitare Școală Veche”, a fost respins dosarul de 
finanțare la sfârșitul lunii martie, a fost transmisă o contestație, răspunsul la contestație nu a venit nici 
până în acest moment. 

Dl. consilier local Vlad Adrian solicită acceptul dlor. consilieri pentru scoaterea la concurs a unui 
post la Compartimentul proiecte europene. 

Membrii consiliului se declară de acord cu condiția ca cel care este angajat să aibă și experiență în 
accesarea finanțărilor, nu doar o diplomă. 

Dl. primar prezintă o serie de informări, cu privire la problemele care există la spațiile aferente 
unității de învățământ și care vor fi transferate pentru transformarea lor în spații medicale și scoaterea 
astăzi  la licitație pentru achiziția buldoexcavatorului. 

Dna. consilier local Băetu Elena întreabă la ce preț se ridică modificarea spațiilor pentru 
organizarea cabinetelor medicale. 

Răspunde dl. primar că încă nu știe când este, dar pentru o estimare a chemat pe cineva pentru a 
face un studiu. 
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Dna. consilier local Băetu Elena precizează că este necesar ca autoritățile locale să se gândească 
foarte bine dacă se pot obține fondurile europene destinate construcției noului dispensar, pentru a nu fi 
puși în situația de a demola actualul dispensar și sta ani întregi cu spațiul gol, fără a putea construi. 

Dl. primar specifică faptul că dacă nu se pot obține fonduri externe, se poate face un efort să se 
construiască din bugetul local. 

Dna. consilier local Băetu Elena spune că investiția este foarte mare. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru specifică faptul că există propunerea pentru spațiul situat 

vis a vis de Dispensarul medical uman, spațiu care poate fi achiziționat de la proprietar și în loc să se 
demoleze actuala clădire a dispensarului, se poate demola casa respectivă și se face acolo dispensarul, 
terenul având aproximativ aceeași suprafață cu suprafața actualului dispensar. 

Ia cuvântul dna. Manole Anica, consideră că prezentarea în cadrul ședințelor de consiliu se face 
doar în cifre și detalii scurte, nu se oferă mai multe informații. Spune că va merge la prefectură, deoarece 
consideră că activitatea consiliului a luat o întorsătură urâtă. Solicită raportul de activitate pentru fiecare 
din membrii consiliului local. Spune că nu a văzut prezent prin localitate nici un membru al consiliului. 
Întreabă cine este prestatorul pentru serviciile de dezinfecție. 

Răspunde președintele de ședință, dna. consilier local Dima Nicoleta că prestatorul se numește 
S.C. Minisal 2018 SRL. 

Dna. Manole Anica îi spune dlui. consilier local Meleacă Vasile că nu a avut dreptate atunci când 
s-a adresat dnei. viceprimar, deoarece dna. viceprimar este prezentă în localitate acolo unde este nevoie, 
la curățenie, la lucrarea de canalizare, dânsa o vede frecvent. Consideră că membrii consiliului fac 
comentarii fără consistență, umplutură de vorbe fără acoperire, s-a vorbit o jumătate de oră despre terenul 
de sport. 

În continuare, dna. Manole Anica se adresează dnei. consilier local Dima Nicoleta, președinte de 
ședință, comunicându-i că nu s-a înțeles nimic din ședință, luările de cuvânt se suprapuneau, precizează 
că statutul președintelui de ședință prevede că acesta conduce ședința, dar dna. consilier nu a dovedit că a 
condus această ședință. Dl. primar nu intervine când vrea, are statut de invitat. Solicită ca la ședințele 
viitoare, din mandatul de consilier fiecare membru al consiliului să spună ce face pe teren. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile spune că dânsul nu s-a adresat personal dnei. viceprimar, s-a 
adresat primăriei. 

Dna. Manole Anica este de părere că nu este un comportament adecvat, a crezut că  membrii 
consiliului vor face ceva pentru localitate.  

Președintele de ședință constată că nu mai sunt probleme de discutat și declară închise lucrările 
ședinței. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
    

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR GENERAL U.A.T. 
 
   consilier local DIMA NICOLETA                                                     OANCEA GEORGETA 
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