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PROCES VERBAT
privind sinteza dezbaterilor gedinfei ordinare a Consiliului Local al oragului Cizinegti

din 31.03.2021

incheiat astezi,31.03.2O22, in cadrulsedintei ordinare, a Consiliului Local al orapului Cizine5ti
desfSSurati incepAnd cu ora 14.00 in sala de gedinte din incinta Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenfi a Persoanelor Cizdnegti, Aleea Parcului nr.4.

Proiectul ordinii de zi este cuprins in Dispozitia de convocare nr.lLl /25.O3.2022.
Proiectul ordinii de zi cuprinde urmitoarele materiale:

7. Aproboreo ordinii de zi o gedingei ordinare o Consitiului Locol CdzdneSti din dota de
37.03.2022;

2. Aproborea procesului verbal al Sedingei ordinarc a Consiliului Locat Cdzdnegti din dota de
28.02.2022;

3. Proiect de hotdrdre nr. 27/76.03.2022 privind tronsmitereo dreptului de concesiune asupra
terenului in suprofogd de 7778 mp (din octe) 7777 mp (din mdsurdtori) numdr codostrol 2g164
prevdzut in controctul nL 7549 din 70.07.2000, cu modilicdrite si completdrile ulterioore;

ln itiator: Primarul oragului Cizinegti
4. Proiect de hotdrdre nr. 28 din 76.03.2022 privind aproboreo numdrului de osistenli

personoli, pentru onul 2022; lniliator: primarul oragului Cizinegti
5. Proiect de hotdrdre nr,29 din 77.03.2022 pentru revocdreo Hotdrdrii Consiliului Locot nr, 17

din 28.02.2022 privind desemnoreo reprezentontului Consitiutui Locol at oroSului Cdzdnetti in comisio
de evoluare o prcbei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuporeo funcliei voconte de director
ol gcolii Profesionole Cdzdnegti, sesiuneo ianuorie-aprilie 2022;

lnitlator: Primarul oragului Cizinegti
6. Ptoiect de hotdrdre nr. 30 din 78,03.2022 privind otestored oportenenlei la domeniul public

ol orogului Cdzdne$ti a Drumului Stradol DS 412/l;
lniliator: Primarul oragului Cizdnegti

7, Proiect de hotdrdre nr. 37 din 27.03.2022 privind ochizitionareo unor servicii de dsistentd ,i
consultonld juridicd, pe anul 2022;

ln itiator: Primarul oragului Cizinegti
8. Proiect de hotdrdre nr. 25 din 09,03.2022,pentru aprobareo indicotorilor tehnico-economici

revizuili ofercnli investitiilor propuse in orogu! Cdzdnegti gi o alocdrii din bugetut local o volorii
cofinonldrii olercntd ,,Proiectului regional de dezvoltore a infrastructurii de opd gi opd uzotd in ario
de operare o S.C.RAIA S.A. Constonld in periooda 2074-2020;

ln itiator: primarul oragului Cdzinegti
9. Proiect de hotdrdre nr. 32 din 23.03.2022 privind solulionareo cererilor de onulore o

moiordrilot de intdrziere ddtorote bugetului local ol oragului Cdzdnegti lo doto de 91.03.2222 de
cdtre co ntri bu o bi I i pe rsoo ne fizice ;

ln itiator: primarul oragului Cdzdnegti
70. Adreso lnstituliei prcfectului-judelul tatomila nr. 4758 din tg.03.2022;



7f. intrebdri. Interyeld .

72. Diverse.
Sunt prezenti totii membrii Consiliului Local, respectiv:
VLAD ADRIAN - pretedinte de Sedinta
ANDRONACHE RODICA VIORICA DRAGOI OCTAVIAN

DIMA NICOLETA GRIGORESCU ADRIAN
MOICEANU ALEXANDRU BAETU ELENA

MOISE VICTOR IGNAT GEORGETA

MIHALCEA IONEL ADRIAN DIMA AUREL

IANCU ELENA NICOLETA MELEACA VASILE

Sedinla este inregistrati.
La tedinti mai particip; Primarul oratului Cizinetti, dl. Stelian Traian, funclionari din cadrul

aparatului de specialitate al primarului.
Pre$edintele de Sedinle, dl. consilier local Vlad Adrian declard deschise lucr5rile tedinlei. Sedinta

este legal constituitS, fiind prezenlitoli cei 13 consilieri locali.
Dl. consilier local Moiceanu Alexandru specifici faptulci nu va participa la vot pentru Proiectul

de hourare de la punctul N.8 - Prciect de hotdrArc nt. 25 din 09.03.2022 privind oproboreo
indicdtotilot tehnico-economici revizuili ofetenti investitiilor propuse in oro$ul CdzdneSti 5i o dlocdrii
din bugetul locol o volorii cofinonldrii oferente,,Proiectului regionolde dezvoltore o infrosttucturii de
opd Si opd uzotd in oio de operore a s.C,RNA S.A. Constonlo in perioodo 2014-2020,';

Dna. consilier local Dima Nicoleta spune ci o si participe la vot la Proiectul de hot6rare de la
punctul nr' 5 - Proiect de hot5rere nr.29 din 17.03.2022 pentru revocarea Hotir6rii Consiliului Local

. 17 din 28.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraFului CdzEneSti in
comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei vacante de
director alScolii Profesionale Ciz;neSti, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, urmare a adreseitransmise de
lnstitutia Prefectului.

Secretarul general dorette s; dea citire prevederilor art. 228 din Codul Administrativ, deoarece
in Adresa lnstituliei Prefectului se mentioneaz6 cE este obligatoriu si se precizeze de c6tre consilierul
local care nu participi la vot motivul pentru care nu va vota, motiv ce trebuie si se incadreze in
situatiile enumerate in articolul 5us-menlionat ti care se va consemna in procesulverbal tiin adresa
ce se va comunica la prefecturt.

Dna. consilier local Dima Nicoleta o intreabE pe secretarul general daci dumneaei faIS de Scoala
Profesional; se afl6 in conflict de interese, ata cum este situatia la dl. consilier Moiceanu Alexandru in
relatia S.C. RAJA S.A.

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru spune c5 in cazul dumnealui este conflict de interese in
relalia cu RAJA deoarece este vorba de bani.

Secretarul general afirmi ci existi un conflict de interese atunci cand se produce un folos
material, motiv pentru care citette art. 228 din Codul Administrativ.

Pretedintele detedint;, dl. consilier local Vlad Adrian intreabi cine considerd ci se afliin conflict
de interese pentru adoptarea unui proiect de hotirare.

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru precizeaz; ci nu particip; la votarea punctului nr. 8
deoarece este angajat la SC RNA SA.

Dl. consilier local Meleaci Vasile consider; c6 nu poate vota la punctul nr. 2 _ Aprobarea
procesului verbal al gedintei consiliului Local al ora$ului Cizdnetti din data de 28.02.2022, deoarece
nu a participat la gedinta respectivS.

Secretarul Seneral explici ci aceasti situatie nu se incadreazt in articolul 228 privind conflictul
de interese, dar cand se va ajunge la aprobarea procesului verbal, dl. consiljer local poate s; se abtin;.
Explic; motivul pentru care lnstitutia Prefectului a solicitat reanalizarea Hotirerii Consiliului Local nr.
77 din 2a.O2.2022.
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Dna. viceprimar Andronache Viorica ii soliciti pre5edintelui de gedin!5 acordul pentru a da citire

Raportului de Activitate intocmit pentru anul 2021, la punctul ,,Diverse"
Pregedintele de tedint5 spune ci poate prezenta raportul de activitate.

7. Aprobared ordinii de zi a gedinlei ordinare o Consiliului Local Cdzdnefti din dota de

37.03.2022;

Pregedintele de gedin!d, dl. consilier local Vlad Adrian prezinti proiectul ordinii de zi giil su pu ne

spre aproba re.

Rezultatului votului: 13 voturi ,,pentru"

2. Aprobarea procesului verbol ol tedinlei ordinore o Consiliului Local Cdzdnetti din data de

28.02.2022;

Deoarece nu sunt completdri sau disculii pe marginea formei prezentate, pregedintele de

$edinte il supune la vot.

Rezultatului votului: 12 voturi ,,pentru" ti I vot,,abtinere" (Meleaci Vasile)

3. Proiect de hotdrdre nt. 27/76.03.2022 ptivind transmiterea dreptului de concesiune asupro
terenului in suprofogd de 7778 mp (din octe) 7777 mp (din mdsurdtori) numdr coddstrol 23764
prcvdzutin controctul nt.7549 din 70.07,2oil), cu modificdfile ri completdrile ulteriodre;

Pregedintele de gedin!6 invite la disculii.
Dna. consilier local Bietu Elena spune ci are ceva de obiectat. in preambulul proiectului scrie cd

Raportul este intocmit de responsabilul cu patrimoniu, este semnat de referent superior, Popa
Georgiana Andreea. intreabE ce calitate are d6nsa deoarece funclioneazi la S.P.C.L.E.P., aga rezulti
din documentele pe care dumneaei l-a solicitat. intreabd ce caut5 la patrimoniu. Menlioneazd cd in
Nomenclatorul COR, nu existi funcgia de,,responsabil cu patrimoniu", este alt; denumire, aceea de

,,administrator financiar patrimoniu cu studii superioare" 9i ,, administrator financiar patrimoniu cu

studii medii". Specifica faptul ci o si voteze impotriva acestui proiect de hotl16re gi la fel pentru
proiectul de hoti16re de la punctul nr. 6. Spune ci nu are nimic personal cu doamna in cauze, este
doar deranjatd cd in preambulul proiectelor apar semniturile unor persoane care nu au nici o treabi
cu aceastd responsabilitate. il intreabi pe dl. jurist Barbu Anastase dacd in Figa postului a dnei. Popa
Georgiana aceasta are atribulii de patrimoniu.

Dl. consilier juridic rdspunde ci deocamdatd nu s-au mentrionat atributiile respective.
Dna. consilier local B6etu Elena consideri ci sunt doud proiecte de hotirAre pe care nu Stie cine

le-a intocmit. Adaugi faptul cd nu are ceva impotriva proiectului de hotdr6re.
Rezultatului votului:7 voturi ,,pentru", 5 voturi ,,abtinere" (Dima Nicoleta, Andronache

Viorica, Drigoi Octavian gi Grigorescu Adrian Meleacd Vasile) gi 1 vot ,,impotrivi" (Bietu Elena)
Dl. consilier local DrSgoi Octavian spune ci dorea s5 aprobe acest proiect, dar dl. jurist l-a

convins, cA persoana care a semnat raportul nu are nici o calitate.
Dl. consilier local Meleaci Vasile spune ci trebuie asumate responsabilitatea de cdtre primSrie

iar oricine intocme5te un document sd il semneze, si-gi asume responsabilitatea corectitudinii acelui
document.

Dna. consilier local Bdetu Elena este de pirere cA ar fi putut trece cu vederea dacd in Figa postului
i s-ar fi trecut dnei. Popa o parte din atribulii, dar nici mdcar in Figa postului nu sunt trecute atribuliile,
gi oricum, disculiile au mai fost intr-o Sedin[i anterioari, c6nd d6nsa a intrebat ce caut; dna. Popa
Georgiana, de la Serviciul de EvidenlS sa faci ceva ce nu-i apa{ine.

Dna. viceprimar Andronache Viorica o intreabi pe secretarul general, daci este in regu16 faptul
ci dna. Popa Georgiana a semnat raportul aferent proiectului de hotir6re.

Secretaru I general nu rSspunde.
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Dna. consilier local BSetu Elena considerS cd trebuie avut grij5 cu fiecare funclie in parte dacd

corespunde Nomenclatorului de funqii, deoarece in Nomenclator nu existi funclia de,,responsabil cu
patrimoniu"

Dl. consilier local Vlad Adrian intreabe dace se dore$te menlionarea in procesul verbal al gedinlei

a votu rilor, nominal.
Dnii. consilieri locali sunt de acord.
Dl. consilier local Meleacd Vasile specificd faptul cE trebuie ca toati lumea si-9i asume

responsabiliteli, si existe un circuit al documentelor, fiecare funclie si aibd responsabilitatea
propriilor documente create. Adaugi ci la acest proiect de hotdr6re d6nsul nu are de repro5at nimic,
doar ci nu sunt asumate responsabilitSli.

4. Proiect de hotdrdre nr. 28 din 76.03,2022 privind aprobarea numdrului de osistengi
personoli, pentru anul 2022;

Dl. primar precizeazi ci existi la acest moment un post vacant de asistent personal.
Dl. consilier local Grigorescu Adrian intreabi dacd mai sunt dosare depuse.
Rispunde dl. primar ci mai sunt.
Rezultatului votului: 13 voturi ,,pentru"

5. Proiect de hotdrdre nr. 29 din 77.03.2022 pentru revocoreo Hotdrdrii Consiliului Locol nr. 77
din 28.02.2022 privind desemnareo reprezentdntului Consiliului Locol al oraSului Cdzdnettiin comisio
de evoluore o probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcliei voconte de director
ol gcolii Profesionole Cdzdnegti, sesiuneo ianuorie-aprilie 2O22

Dna. consilier local Dima Nicoleta intreabi daci este revocat dl. consilier local Grigorescu Adrian.
Rispunde secretarul general cd se revoci Hotir6rea Consiliului Local nr. 77 din 28.02.2022.
Dna. consilier local Dima Nicoleta intreabd daci se revoci qi HCLnr. t8/2O22.
Secreterul general, rispunde ci nu este pe ordinea de zi.
Dna. consilier local Dima Nicoleta spune c5 reprezentantul Consiliului Local este supleantul dna.

viceprimar Andronache Viorica
Dna. viceprimar Andronache Viorica considerd ci nu mai are rost revocarea pentru cd s-a

desf6gurat concursul.
Explic5 secretarul general c5 este necesard revocarea acestuia deoarece existi o adres6 a

lnstituliei Prefectului in acest sens, iar daci nu se reanalizeazS, autoritatea va fi chemati in instanla
de contencios ad min istrativ.

Rezultatului votului: 13 voturi ,,pentru,,

6. Proiect de hotdrdre nr. 3O din 78.03.2022 ptivind otestoted oportenenlei la domeniul public
al orogului Cdzdnetti d Drumului Sttddol DS 472/I;

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru sesizeazi ci este aceeagi problemi la acest proiect, ca $i
la cel de la punctul nr.3, referitoare la calitatea persoanei care a intocmit raportul de specialitate,
respectiv dna. Popa Georgiana

Dna. consilier local Bdetu Elena spune ci pentru a aproba un proiect trebuie si fie consultat
ra portu l.

Secretarul generalii spune dlui. primar c5, are posibilitatea de a retrage proiectul de hotdrare de
la dezbatere, in calitatea sa de iniliator al proiectului de hotdr6re in vederea refacerii raportului de
specialitate.

Dl. primar anunfd ci retrage de la dezbatere proiectul de hotdr6re de la punctul nr.7 de pe
ordinea de zi. Doregte si se consemneze in procesul verbal cd se va reanaliza gi reface Raportul
co m p a rtim ent u lu i de specialitate.
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7. Proiect de hotdrdre nr. 37 din 27.03,2022 privind ochizilionorea unor servicii de osistenld 9i
consulton.td juridicd, pe onul 2022;

Dl. consilier local Drigoi Octavian intreabd daci se va achizitiona o societate de avocaturd pentru
a rezolva problema unei persoane fizice, ce se intAmpld dacS primiria este dati in judecati.

Rispunde secretarul general cd legea prevede ci daci in aparatul de specialitate este un
funclionar cu specialitate juridici pentru achizilionarea unor servicii de consultanli, reprezentare sau

de asistenle juridici, este necesarA adoptarea unei hot5r5ri de consiliu local av6nd la bazd motive
temeinice. Aceste servicii ce se vor achiziliona sunt de stricte consultanle, dacd se va ajunge in
instan!;, va exista un dosar ti atunci va fi nevoie de reprezentare. Obiectul proiectului de hotdrare este
doar pentru consultanfd juridicd pentru ci existi acest caz complex, dar la elaborare s-a mai avut in
vedere faptul cd mai sunt gi alte probleme, la celelalte compartimente, cum ar fi la taxe gi impozite, ce
ar trebu i clarlficate ju rid ic.

Dna. viceprimar Andronache Viorica intreabd ce presupune achizitia unor servicii de asistenfi
juridici si ce costu ri.

Secretarul general r5spunde cd deocamdatd nu gtie ce costuri sunt, p6nd in prezent primiria a

achizilionat servicii juridice numai pentru reprezentare. Crede ci au fost costuri de aproximativ 500
de lei, gi aceste costuri sunt recuperate dacd procesul este cagtigat de primirie.

Dl. consilier local Vlad Adrian spune cd dacd primiria are de dat un rispuns, de ce nu il d6.
Dna. consilier local Bdetu Elena intreabd dacd dl. Chirili Niculae poate da autoritatea locali in

judecatS, din moment ce dinsul are procuri notarialS.
Secretarul general rispunde ci nu are procurd pentru reprezentare, domnul ChirilS are procuri

doar pentru dezbaterea succesiunii 9i si ob!in5 documentele pentru dezbaterea succesiunii.
Dumnealui a venit pentru a plSti impozitul in numele persoanelor care le reprezint5 gi soliciti
clarificarea situaliei juridice a imobilelor pentru a $ti dace plStegte pentru tot imobilul sau plitegte
doar o cot5 pa rte.

Dl. consilier Drigoi Octavian spune ci la gedinla de comisie a fost prezentati o cerere, prin care
dl. Chiri!5 vrea si elimine o persoanS din rolulfiscal 5i de la registrul agricol.

Explicd secretarul general ci dl. Chiriti solicitat modificarea evidentelor aferente imobilul
delinut de persoanele pe care le reprezintd conform documentelor pe care le-a depus, deoarece nu
Stie cum si pliteasc5, respectiv pliteSte pentru intregul bun imobil sau pentru o cotd parte. Din
documentele pe care le-a inaintat, certificate de mostenitor, rezultS ci persoanele pe care le
reprezintd delin in proprietate tot imobilul, insd in evidenlele primSriei mai apare un act de proprietate
din care rezultS ce o alti persoan5, in afara celor reprezentate de dumnealui, ar detrine o coti parte.
Dl. Chirifd spune ci, in condiliile in care existd un document, un certificat de mogtenitor in care cota
este de 1/1, cealaltd persoani trebuie si fie indep5rtatd din evidente ca si se intregeasci proprietatea.

Dl. consilier local Vlad Adrian considerd c5 ise poate da un rispuns.
Secretarulgeneral precizeazi ci solicitarea dlui. Chiriti a fost de modificare a registrului agricol,

modificare care se face cu aprobarea secretarului. DupS analizarea documentelor detinute de
primerie, a solicitat un punct de vedere de la consilierul juridic deoarece situalia juridici este
complicat;.

Dna. consilier local Bietu Elena consideri cd, in acest caz, un funclionar nu poate s5-9i asume
rispu nderea.

Dna. Stroe Ana, sef Birou C.S.l.T.L. precizeazi ci sunt depuse foarte multe documente, din care
rezulti o suprafati mai mare decAt cea real5.

Secretarul general oferi mai multe detalii , faptul ce a fost emis un titlu de proprietate pentru
1600 mp unde exista o construclie, p6ni la emiterea titlu lu i de proprietate, una din persoane a incheiat
un Contract de v6nzare cu clauzi de ?ntrefinere pe cota pe care o delinea, contract care nu a fost depus
la primirie la momentul respectiv. Persoana in cauzi a decedat, iar masa succesoralS s-a stabilit pe
cotele din titlu de proprietate. Daci actul de vAnzare era depus la primirie, in masa succesorald nu era
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inclus 5i bunul pentru care exista contractul de intrelinere. De aici apar incurciturile. in masa

succesoralS trebuia si intre cota din terenul extravilan din titlul de proprietate gi nu mai trebuia si
intre cota din locuinla ti terenul din curte. in anul 2012 sau 2013, persoana care avea contract de
intretinere a dat in judecat; pe mogtenitori. in 2Of2 a fost depus Contractul de intre[inere la primirie
9i de aici o serie de erori.

Dl. consilier local Meleaci Vasile spune c5, dupd ce persoana cu intretinerea gi-a luat partea,
proprietatea s-a impS4it in ceilalti coproriretari.

Secretarul general specifici faptul ce a9a ar trebui , dar comunicarea documentelor nu s-au ficut
in termen gi este neclar daci se ia in considerare Contractul de intrelinere ce se afli in evidenlele
primeriei sau nu.

Dna. consilier Bdetu Elena sesizeazd ci existd gi o sentin!5 judecitoreasci.
Secretarul general precizeazi ci in sentinla judecStoreasce din 2013 intervin primele erori in loc

sE se ceari solulionarea pentru toate suprafala de teren intravilan de 1600 mp, compus5 dintr-o
suprafa!5 de arabil gi una de cu4i contructii, in judecati au fost cereri numai pentru suprafala de
arabil. Au fdcut cerere de intervenlie $i ceilalli mogtenitori, inilial erau 3 persoane pe titlu de
proprietate, se rectifica titlul de proprietate, se scoate o persoani, iar doamna care are contractul de
intretinere nu a achitat taxa judiciard de timbru. lnstanla nu s-a mai pronuntat daci este sau nu valid
contractul de intrelinere pentru cd nu ti-a plStit taxa judiciarS. in momentul cAnd a fdcut contractul de
vAnzare, nu era identificarea clari a suprafelelor, erau menlionate 1600 mp in Cdzinegti 5i at6t. in
Certificatele de mogtenitor dupd celelalte persoane coproprietare, suprafala era cSnd 1600 mp, cind
600 mp. Toate aceste certificate de mogtenitor au fost rectificate in urma sentinlei.

Dna. consilier local BSetu Elena crede ce atunci cSnd mergeau la Notariat nu se depuneau toate
documentele.

Secretarul general explicd faptul c5, dupd documentele depuse nu poate identifica care sunt
cotele p54i delinute, punctul dumneaei de vedere este si se solicite un punct de vedere la o te45
persoana care si analizeze situalia Si poate si dea o solulie.

Dna. consilier local BSetu Elena spune ci inlelege cE problema este dificili.
Secretarul general specifici faptul ci documentele nu se leagd, iar in momentul cind se

analizeazS, cotele de proprietate sunt mari de 1/1.
Dl. consilier Vlad Adrian soliciti lSmuriri, cu referire la succesiunea pe care o parte din ei au

ficut-o, astfel pe certificatul de mostenitor suprafata este de 1600 mp, certificatele de mogtenitor sunt
date inainte si vini cu contractul de intrelinere sau dupi.

Secretarul generalspune ci sunt ;i inainte gi dupe contractul de intrelinere.
Dl. consilier local Vlad Adrian ingelege cd la notar se ajunge cu h5rtiile de la primirie, actele de

proprietate sunt cele de la primirie, primSria spune c6t are defunctul.
Secretarulgeneral specificS, c5 de fiecare datd cdnd i s-a dat certificatulfiscal pentru succesiune,

in certificatul fiscal apirea ci este coproprietatea gi a persoanei care avea contract de intrelinere.
Dna. consilier local Bietu Elena consideri ci primiria nu putea si dea documentele corect dace

nu existau toate actele.
Dl. consilier Vlad Adrian crede ci nu este greu si i se dea un rispuns, i se spune si igi rezolve cu

cota. Este de pirere ci primdria trebuie si-i spuni ce trebuie si aduc5, ce termenul de rispuns este
de 30 de zile. intreab5 daci primiria se va incadra in acest termen, cu rispunsul pe care il va primi in
urma consultan!ei juridice.

Dna. Stroe Ana, gef Birou C.S.l.T.L. considerd ci i se poate da un rispuns provizoriu ci s-a hoterat
si se solicite consultan!5 juridicd, si ne incadrim in termenul de 30 de zile.

Dl. consilier local Meleaci Vasile spune cd nu inlelege ce amestec are primiria in problema
cetiteanu lui.

Dl. consilier DreSoi Octavian precizeazd c5 pe autoritatea o intereseaz5 sd ajute oamenii.
intreab5 daci este utilS angajarea unuiserviciu de consultanlS 9i dacS se aprobi proiectul de hotdrire
se rezolvd problema.
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Secretarulgeneralspecifici faptulci nu poate spune daci rispunsuloferit de avocat va fi pozitiv

sau negativ.
Dl. consilier local Vlad Adrian intreabd ce r5spuns ii di primiria ceteteanului daci in consiliul

local se va respinge proiectul de hotir6re.
Secretarul general rispunde ci se dd rispunsul specificat de dl. consilier local i se va solicita si

aducd un punct de vedere juridic intocmit de un cabinet de avocaturS.
Dl. consilier local Meleaci Vasile spune ci este de acord si vin; o consultanl6, numai si se

rezolve problema.
Dl. consilier local Grigorescu Adrian doregte ci punctul de vedere dat de consultanli si rezolve

situatia, nu si se plSteasci pentru consultante o grdmad5 de bani 5i si nu se facd nimic.
Dna. viceprimar Andronache Viorica spune ci d6nsa a inleles ci se soliciti consultanlS juridici

gi pentru alte probleme, intreabi ce alte probleme mai sunt.
Secretarul general consideri ci problema cea mai gravi pentru care ar fi necesari consultanla

juridicd ar fi cu S.C. Agrimad SRL.

Dna. Stroe Ana, gef Birou C.S.l.T.L. intervine gi spune ci este necesar ca societatea si fie bigati
in insolven!5 gi executat; silit.

Secretarul general afirmi ce au mai fost c6teva spele in cadrul instituliei cum ar fi Agrimad-ul.
Au fost disculii in cadrul autorit6tii daci pentru aceast6 societate se va solicita insolvenga gi cum se
poate face aceasta.

Dna. consilier local Bietu Elena sesizeaze ce referatul de aprobare la proiectul de hotirAre
semnat de dl. primar, face referire la speta dlui. Chirit5, raportulcare este semnat de dl. consilier juridic
face referire la aceeagi spe!5, dar proiectul de hotir6re invocd gi alte spete care vor apare, in acest caz,
se putea face pentru un an firi s; mai fie nevoie si se invoce speta din acest moment.

Dna. viceprimar Andronache Viorica intreabA daci p6ni acum primiria a caStigat procesele pe
care le-a avut atunci c5nd a fost contractati o firmi de avocaturS.

Rdspunde secretarul general ci s-au cagtigat unele procese, di exemplul procesului cu S.C.
Agrimad.

Dl. consilier local Vlad Adrian doregte si gtie daci au fost eliberate documente eronate din
partea primeriei, in cauza discutati.

Secretarul general precizeazi c; pentru succesiune, a fot intocmite o singurS anexa 24 de citre
primirie iar celelalte nu s-au intocmit la Primiria Cizlnegti.

Dl. consilier local Drigoi Octavian este de pdrere cd dacd proiectul va fi respins, cet5teanul nu
va fi ajutat, o se vini procesul cu Agrimad-ul, gi o sd fie necesar ca in consiliul sa se aprobe reprezentare
pentru primirie.

Secretarul general face precizarea cE in cazul in care, cet;teanul nu rezolvd problema acesta
poate sA se adreseze instanlei.

Dl. consilier local Grigorescu Adrian spune cd in anul 2023, persoana se va adresa instantei , Si

atunci vom achita serviciile unui avocat pentru reprezentare.
Secretarul general specifici faptul ce speta a fost analizate la nivelul aparatului de specialitate

ti a fost iniliat proiectul de hotir6re deoarece nu s-au identificate solulii de solutionare.
Dl. consilier local Meleaci Vasile spune cA oricum, serviciile de consultanli juridici sunt

necesare pentru c5 mai sunt spele care necesitd consultanld, iar autoritelile locale nu sunt puse se
impiedice oamenii s5-gi rezolve problemele, ci s5-i ajute, dar nu vede amestecul primiriei pentru cazul
prezentat in acest proiect de hotirAre.

Secretarul general consideri ci se poate ajunge la instante cu aceasti spete.
Dna. consilier local Bdetu Elena spune ci in situatia in care se ajunge la instante, consultanla

juridici inseamni cd existi un punct de vedere juridic.
Dl' consilier local Drigoi Octavian, este de pdrere ci din cele relatate de secretarul general

despre spela in cauzi denoti c5 situalia este foarte complicati. Face referire la proiectul de hotir5re
cu concesiunea, faptul cd nu a fost aprobat, cineva poate are de suferit.
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Dl .consilier local Meleaci Vasile considerd cd av6nd serviciile de consultanld juridici, rispunsul
oferit cetdfeanului este un rdspuns avizat.

Rezultatului votului: 13 voturi ,,pentru"

8. Proiect de hotdrdre nt. 25 din 09.03.2022,pentru oproboreo indicotorilor tehnico-
economici revizuili aferenli investiliilot propuse in orogul Cdzdnetti Si a alocdrii din bugetul local o
valorii cofinanldrii dfercntd ,,Proiectului regionol de dezvoltare o infrostrudurii de apd gi opd uzotd
in oria de operare o S.C.RAJA S.A. Constonla in perioado 2074-2020;

Dl. pregedinte de gedinli Vlad Adrian precizeazi cA toli cetilenii din localitate se intreabi ce

este cu canalizarea, dAnsul o vede pe dna. viceprimar mereu pe teren, acolo unde sunt probleme cu

lucrdrile, sperind ca cetitenii si fie multumili, dar existi in continuare nemultumiri.
Dna. viceprimar Andronache Viorica consideri cd este nevoie de canalizare, dar lucririle se

reiau mereu, se sapi acolo unde se credea ci s-a incheiat lucrarea.
Dna. consilier local Bietu Elena intreabd cati ani de garantie o sI aibd canalizarea gi ce perioadE

va fi p5nd la semnarea procesului verbal de receptrie.

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru spune cd lucrarea va fi predati cAtre S.C.RAJA Si ei vor
rispu nde.

Dl. consilier local Vlad Adrian, este de pdrere ci acest proiect de hotirire putea fi aprobat de
oricine, votul fiind mai mult formal.

Rezultatului votului:9 voturi ,,pentru" 9i 3 voturi ,,ablinere" (Meleacd Vasile, Vlad Adrian,
Bietu Elena). Dl. consilier local Moiceanu Alexandru nu a votat

Dl. consilier local Meleaci Vasile crede ci trebuia de la inceput s5 spuni cat este cofinanlarea,
o sumd de 200 000 euro pentru o localitate micd poate fi mult.

9. Proiect de hotdrdre nr. 32 din 23.03.2022 privind solurionorea cererilor de anulare o
majordrilor de intdrziere dotordte bugetului locol ol orogului Cdzdnegti la dato de 37,03,2022 de
cdtre contribuabili persoane fizice

Pregedintele de $edin!5, dl. consilier local Vlad Adrian solicitd pirerea consilierilor locali dacd
se va vota fiecare cerere in parte. Prezinta cererile depuse pentru anularea major5rilor de intSrziere.

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru sesizeazi ci nu se achitS serviciile de salubritate.
Dl. consilier local D169oi Octavian face referire la construcliile fdrd documente legale.
Secretarulgeneral specificd faptulcS daci cetSfeanul pletegte impozit pentru constructie acest

lucru nu inseamni ci are act de proprietate.
Dl. consilier local Drigoi Octavian precizeazi cd pentru cei ce au construit ilegal s5 existe

sanctiuni in domeniul urbanismului.
Secretarul general informeazl cd s-au aplicat sancliuni, printr-o hotSrire a Cu4ii de Casatie

exista un termen de prescripfie de 3 ani
Dl. consilier local Meleacd Vasile considerd cd este nevoie de un serviciu de urbanism
Secretarul general afirmi ci in materie fiscald, orice construclie trebuie impozitat5, fie ci este

construite legalfie cd este construite ilegal.
Rezultatului votului: 13 voturi ,,pentru"

70. Adrcso lnstituliei Prcfectului-iudelul lolomito nr. 4758 din 18,03.2022
Secretarulgeneral precizeazi ci adresa a fost la mapa membrilor consiliului local iar acegtia au

inceput si transmit5 Rapoartele de activitate.

7 7. intre bd ri. I nterpetd ri.
Dna. consilier local Bdetu Elena doregte sd gtie ce reprezinti suma de 8lei/locuitor cotizalie

anualS, specificat in contractul de aderare, ADI Salubris cu ADI ECOO AeUA.
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