CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASĂU
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 09 ianuarie 2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului local al
comunei Asău,ora 12.00
În ședințele comisiilor de specialitate a fost prezent D-l director executiv al
A.D.I.S Bacău, Seto Constantin Bogdan care a oferit explicații referitoare la
Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de
astăzi.
D-l Seto:Taxele prevăzute în Planul anual de evoluție al taxei speciale de
salubrizare actualizat includ indexarea taxelor prevăzute deoarece creșterea
cantităților de deșeuri este aferentă unui număr de aprox. 730.000 de locuitori față
de 437.000 de utilizatori/plătitori.
D-l consilier Puiu: Dvs. faceți estimări, cum ați fundamentat?
D-l Seto:Prin aceiași indici generați de H.G.
D-l consilier Bobeică: Densitate sau cum?
D-l Seto: Avem indicații de la Guvern. Avem gunoi mult. Eu o numesc taxă pe
prostie.
D-l viceprimar:În caietul de sarcini nu trebuie făcută selectarea.
D-l Seto:Profit de harta asta.Colectarea selectivă a fost minciună politică și vă spun
asta în calitate de fost consilier județean.Nu sunt stații de colectare.Totul
funcționează din iunie 2018.În sortare se duce deșeu reciclabil.Stații sunt la Bacău,
Onești, Moinești.Existau doar două.UAT Comănești din luna iunie 2018...Primarul
și Consiliul local au încheiat de două ori cu aceeași firmă.Colectarea selectivă pe
Asău ar fi trebuit să funcționeze cu Comăneștiul.Dacă vă cer date aveți?
D-l Primar: Sunt niște situații...
D-l Seto: Ruralul are o posibilitate de ridicare a gunoiului.Se împarte gunoiul pe
persoană.Cantitatea e prea mare.Am venit din respect.De ce aveți 4000 de locuitori
și gunoi de 9000? Trebuia să reduceți prin comportare individuală.E mult
gunoi.Îmi contestați semnătura. Eu am urmărit...
D-l consilier Puiu:Dacă ați constatat acest fapt, ați notificat?
D-l Seto:D-na primește notificările de plată, rapoartele de indice sunt altfel de
rapoarte, noi le trimitem prin ședința de ADIS.
D-l consilier Bobeică:Eu sunt organ deliberativ, eu vorbesc de bani,taxe ,
cantități.Ideea este importantă.Vedem ce facem.Ce face primăria cu aparatul
vedem. Noi trebuie să aprobăm. Dorim deschiderea ședinței.
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Fiind prezenţi
majoritatea
consilierilor în funcţie (Prezenți-12
consilieri;Absenți 3 consilieri: Albu Florina Mihaela, Cibănașu Neculai, Luca
Ionel ) preşedintele de şedinţă, d-l consilier Potoroacă Dan Paul declară deschisă
prezenta şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Comunei Asău.
D-l primar dă citire Ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pentru
Secțiunea de dezvoltare în anul 2018 din excedentul anilor precedențiinitiator: primar Constantin Radulescu;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea “ Planului anual de evoluție al taxei
speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem integrat de
management al deșeurilor solide în județul Bacău - initiator: primar
Constantin Radulescu;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de
concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport
deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 6.05.2015 și aprobarea
tarifelor modificate ale operatorului SC COMPANIA ROMPREST
SERVICE S.A - initiator: primar Constantin Radulescu;
4. Proiect de hotarâre pentru aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Documentul
de poziție privind modul de implementare a Proiectului “ Sistem integrat de
management al deșeurilor solide în județul Bacău”- initiator: primar
Constantin Radulescu;
5. Proiect de hotarare privind acordarea de subvenții din bugetul public local
pentru finanțarea serviciului public de salubrizare - initiator: primar
Constantin Radulescu;
6. Probleme diverse.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul supune la vot ordinea de zi.
Se votează în unanimitate. (12 voturi )
D-l consilier Bârzan:Plata o să se facă la tonă?
D-l Seto:Doar dacă cei...
D-l consilier Bârzan:Cât este greutatea maximă a unei mașini?
D-l Seto:În funcție de densitatea gunoiului, între 200 și 160.Plata prin taxă,
transferarea acestei taxe la ADIS și plătit mai departe. De acum încolo...Până
acum puneam într-o oală comună. Fiecare să își plătească gunoiul conform
OUG 74/2018.Azi când stăm de vorbă ADIS-ul are facturi neachitate către
ROMPREST din aprilie. Se stingea factura mai veche.Dacă astăzi aprobați o să
fie o plată mai individuală.
D-l consilier Bârzan:Mașina poate să fie de 22 tone? Punem 20 m cubi...
punem 7 tone. Avem 14 tone în 52 de săptămâni,700 și ceva de tone.Și noi
avem raportate 890 de tone.Sunt câteva sute de tone.
D-l Seto:Dacă aveți dubii numiți un reprezentant și verificăm dacă a fost cineva
din aparatul de specialitate. Vă recomand lucrul ăsta. Eu și oamenii mei cu asta
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ne ocupăm.Din păcate ajung să mă cert pe sume de bani.Dacă în 2010 știam,
dacă în 2019 știam câți bani...Pe planul vechi trebuiau să fie 4,17.
D-l Primar: Asta reprezintă ceva scris,dar nu e adevărat.
D-l Seto:Iese 7,35...80 lei pentru fiecare tonă depozitată. Sunt 960.000 care se
duc la Guvern.
D-l viceprimar:Haideți să lămurim ce vrem, la tonă sau la persoană?
D-l Seto:În 2010 erau 7740, 2013-6640-recesământ ajustat.Problema e că cei
4215 reali fac cât pentru 8740.Sunt foarte clar. Sistemul de plată,în rural taxa să
fie mai mică trebuie o dată pe săptămână.Costurile taxei pe urban sunt mai
mici.O să avem același tarif pe tonă.Sistemul vechi era să sprijine ruralul cu
taxa mare de la urban.Contrar, dacă nu reduceți gunoiul nu o să vă
descurcați.Spre munte cresc cantitățile.Cu taxa nouă puteți să reduceți
cantitățile.Aparatul de specialitate trebuie să se implice,Poliția Locală.Problema
e că nu dăm selectiv.
D-l viceprimar:Dăm selectiv, dar nu avem condiții.La 5 m e un container.
D-l Seto:V-a împiedicat cineva să cereți suplimentar containere? Știți câte
containere nu sunt ridicate? Avem pe stoc 320 de bucăți.
D-l Primar: Când au venit cu astea 6 ni s-a spus că asta e treaba. Dacă știam...
D-l Seto:Romprestul a distribuit prin CJ. De solicitat prin CJ pentru că el
distribuie prin Romprest..
D-l viceprimar: Avem nevoie de pubele individuale pentru că într-o curte stau
două familii.
D-l Seto:Europubele negre avem 312 buc.Faceți solicitare de redistribuire.După
ce terminăm de redistribuit putem să cerem Romprestului să mai doteze.
D-l consilier Bobeică:Să punem punctul pe i:Punctele de colectare nu au fost
organizate. Noi vobim de cantități și taxe.Cu pubelele o rezolvăm
D-l viceprimar:Au fost amenajate. Nu s-au scos pe timpul meu.
D-l Primar: S-au dat din astea mici pentru că era nenorocire.
D-l consilier Bobeică:Puteți să ne spuneți câți agenți au colectat gunoi și câți au
plecat?
D-l Seto:Banii îi drămuiesc și îi cer socoteală Romprestului.
D-l consilier Bobeică: Cetățenii plătesc și gunoiul operatorilor.
D-l Seto: În 3 ani de muncă cu Romprestul avem doar 5% agenți economici. Ce
fac agenții economici? Au punct de lucru în aceeași casă.Taxa pe persoană și
taxa pe agenți economici e aceeași.
D-l viceprimar: Dar pe punctul de lucru?
D-l Seto: Pe punctul de lucru se plătește.Să vedem avantajele. Cât va plăti?
14,99. Câți salariați are un agent economic? Înainte tona de gunoi era 162
lei.De asta cei din urban au țipat că vor să plătească pe tonă. Acum e unică.
318. Creștem în urban ,dar suntem toți la fel. Prețul tonei de reciclabile 2500
lei. Nu au fost stațiile funcționale. E mai puțin cu 50%.
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Pubele, containere, ce am făcut? Nu se selectează. Populația spune că a plătit.
Se poate micșora cantitatea.Acum se pune cenușă, crengi. Reciclabilul va putea
costa 0. Dacă iese ADIS-ul din beleaua cu executarea putem face contracte
pentru reciclare. Anul ăsta se bagă 50 de bani pe pet. Avem 4 pași: taxa nouă în
intervalul 2016-2018, contribuția la economia circulară. Crește de la 4.16 la 6,8.
Să o respecte în condițiile în care suma nu acoperă cantitatea. Mergeți cu
subvenție pe total. Reducerea de cantitate trebuie făcută de dvs. la jumătate.
Este posibilă creșterea colectivă selectivă. O să ajungem în același punct. O să
avem amenzi de la Fondul de mediu. Mai e un aspect. Principalii generatori de
deșeuri reciclabile sunt comunitățile. Se practică furtul de deșeuri
reciclabile,trebuie gestionat. Deci: 1) Taxă nouă: Nu recomand subvenția pe cap
de locuitor. Recomand subvenția pe cantitate. 2) Actul adițional 3 este plata la
cantitate a fiecăruia. 3)Actul adițional 3 la Contractul Romprest:colectare
reciclabile. Romprestul are o medie de 40 de tone. Când crești trebuie să îmi
fundamentezi pe fișe. Ținta 2019 este de 13%. 4) Stingerea datoriei din trecut
prin acordarea subvenției. Posibilitatea în scris...Sunt acorduri ale ANRSC,
Instituția Prefectului care nu consideră ajutor de stat. Punctul de vedere al Curții
de Conturi : recuperarea integrală. Nu aș duce tot județul în direcția asta.
D-l consilier Bobeică: O să ia tot de la populație.
D-l Seto: Subvenția nu se recuperează. Una este încasarea taxei...
D-l consilier Bobeică: Deci contribuabilul plătește o taxă. Restul se suportă.
Între datoria pe care o are, așa zisa datorie....
D-l Seto: Sunteți acid.
D-l consilier Puiu: Nu a fost nici o notificare. De ce să plătim?
D-l Seto: Dați-mi HCL din 2017-2018.
D-l consilier Puiu: Câte notificări ați făcut?
D-na Chivoiu: Avem doar notificare de plată.
D-l Seto: Problema pe care o avem cu toții: nu se închid tarifele operatorilor.
D-l consilier Puiu: Când aveți datorii la bancă vă notifică.
D-l consilier Bobeică. Discut pe lege.
D-l Seto: Notificarea. În 2016 erau 6520.
D-l Nicodim: Acea datorie a plecat de la diferență...
D-l Seto:Ne-ați dat bani de 4215. 308.000 au fost. 217.000 au fost declarați.
4215x taxă versus cantitate adunată. Nu se închid facturile, operatorii trebuie
plătiți.
D-l consilier Potoroacă: Consilierii vor să știe.
D-l Seto: Eu zic așa : faceți o taxă zero.
D-l consilier Bobeică: Lucrurile între CL și aparatul de specialitate a
primăriei...reprezentantul a votat pentru.
D-l Primar:Inginerul Lascăr s-a abținut.
D-l Seto: Răbdarea mea s-a epuizat. 4 hotărâri ați picat. Dacă le mai picați, vă
excludem. La Comănești din iunie nu s-au mai depozitat deșeurile.
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D-l consilier Bobeică: A fost exposeul dvs.
D-l Seto: în momentul excluderii o să înapoiați sumele CJ. Colegii lor au plătit
din salariul lor. E neplăcut. Acum am înțeles. Statutul pe care l-ați aprobat, nu
contează că nu se aprobă. Am contabilizat două ședințe de consiliu.
D-l consilier Dogariu: Se întâmplă ceva.
D-l consilier Bârzan: Eu am făcut un calcul și nu merge. Să punem 900 de tone
la 318 lei fără tva. Ieșeam la 5 și ceva.
D-l consilier Bobeică:Am ajuns în situația în care directorul de la ADIS...
D-l Seto:Ascultați puțin. 10 kg pe lună de om înseamnă 42 de tone. Adaug 25%
pe agenți economici. Avem o medie de 75. Trebuie să scadă cu 25 de tone.
D-l consilier Bârzan:Dacă putem să cerem subvenție de la CJ, punem 5,50 să
încercăm la trimestru.
D-l consilier Bobeică: Există posibilitatea ca din datoria veche să fie
subvenționată de CJ?
D-l Seto: Județul Bacău prin CJ Bacău. Câte kg face județul Bacău? Terț proprit
cum e și Asăul. Ca proiect suntem funcționali. Am cofinanțat sigur... CJ a pus
bani, nu mai poate să mai pună CJ. Romprestul execută Adisul și CJ. Am trecut
prin DNA București și sunt liber. Pentru contractul pe care îl aveți...
D-l consilier Bobeică: Spuneți că trebuie plătită datoria. Care contribuabili?
D-l primar: Se referă că tot din banii de la oameni se iau banii.
D-l Seto:Am înțeles acum. Ce doriți?
D-l Primar:Suta aia de mii de lei pe care ați identificat-o...
D-l Seto:Asăul a fost un bun platnic.
D-l consilier Potoroacă: Nu am știut care este cantitatea de gunoi pe cap de
locuitor. Ideea este că din ce am înțeles, am dus dublu într-un singur an.
D-l Seto: Am câte 3 puncte în județul Bacău unde indicele de generare îl
depășește pe cel din urban.
D-l consilier Dogariu: Băieții de la Romprest încarcă în contul altora.
D-l Seto:Dacă aprobați actul adițional nr. 3 sub ochii reprezentantului UAT
Asău, 20% din cantitatea de gunoi de la agenții economici o să fie în cârca
populației.
D-l consilier Dogariu:Agenții economici au un contract cu Romprest.
D-l Seto: Cine să urmărească? Romprestul...
Discuții cae nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l Seto: Îmi cer scuze, dar în condițiile în care pe 3 ianuarie, pe 11 ianuarie au
vrut să închidă...de la 1 ianuarie îmi ia guvernul 3 lei pe fiecare tonă.Facem act
adițional. S-au blocat.Sfatul e următorul.putem divorța. Costă un pic, se face
plata.
D-l consilier Dogariu:Nu avem variantă.
D-l consilier Bobeică:Adisul, în Uat-uri aveți un corespondent specializat în
afară de contabil, pentru că sunteți directorul ADIS?
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D-l Seto:Trebuie să trec prin consiliile locale ca să fiu înțeles. Eu am 94 de șefi,
fiecare reprezentant este directorul meu. Cei 5 sunt execuție. Nu o să vină d-l
Brașoveanu aici. Eu am solicitat să îmi dea responsabilul de mediu de la fiecare
UAT și să mă ajute.
D-l consilier Bobeică:Monitorizarea trebuie făcută. În ședința din decembrie am
refuzat.
D-l consilier Dogariu: De unde scoți banii?
D-l Seto: Din păcate, am spus ce aveam de spus. Sunt UAT-uri care au aprobat din
ședința din decembrie și au și plătit.Consecințele le veți suporta dvs. În momentul
în care ANRSC au spus așa...Intrați cu subvenție. Plata și gestionarea este făcută de
fiecare. Până acum încercam să o amestec cu urbanul.
D-l Primar: Suta aia de mii pe care am primit-o o putem folosi pentru plată?
D-l Seto: La Ardeoani e primul care a aprobat.
D-l consilier Dogariu: Prima notificare de ce nu a contestat-o cineva?
D-l Seto:Angajamentele în contractele cu Romprest:5648. Am hotărâri la acțiunile
intentate de Moinești și Dărmănești. Noi nu suntem împotrivă.
D-l Primar: Alții cum procedează?
D-l Seto: În momentul în care ai spatele acoperit...Ardeoani, Balcani, BereștiTazlău a plătit. Moinești nu a plătit. M-a durut sufletul când primari cu 2000 de
oameni au plătit. Nici nu a trebuit să îl sun. A spus că plătește tot. Ne respectăm ca
oameni.Nu luați bani de la agenții economici. Trebuie să plec. Aveți lucruri care
sunt atuuri din punct de vedere economic.
Președintele de ședință ,d-l consilier Potoroacă Dan Paul dă cuvântul dlui Primar în vederea prezentării :
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă deficitului bugetar pentru
Secțiunea de dezvoltare în anul 2018 din excedentul anilor precedențiinițiator primar Constantin Rădulescu;
Fiecare președinte de comisie își prezintă raportul:
1. Comisia juridică …, dl. consilier Eugen Puiu arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru.
2. Comisia economică…, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că a fost
avizat proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru.
Președintele de ședinţă întreabă dacă sunt discuţii referitoare la
acest proiect.
D-l consilier Bobeică: Veniturile care sunt trecute? Recuperăm…
D-na Chivoiu: Nu vom recupera. Este o procedură specială.
D-l consilier Bobeică : Veniturile astea sunt și alea.
D-na Chivoiu: E vorba de încasări și prevederi. E operaţiunea financiară
care se face în fiecare an. La sfârșit se face acoperirea. Sunt mecanisme
financiare.
D-l consilier Bobeică: Ziceţi-mi în lei vechi.
D-na Chivoiu:Din ăștia am consumat și a rămas neutilizat…
Discuţii care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
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Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind
votat în unanimitate.(12 voturi).
Președintele de ședință ,d-l consilier Potoroacă Dan Paul dă cuvântul dlui Primar în vederea prezentării :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea “ Planului anual de evoluție al taxei
speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem integrat de
management al deșeurilor solide în județul Bacău - initiator: primar
Constantin Radulescu;
D-l consilier Bobeică:E corectă sau nu e corectă...Să vină consilierii să vă facă
proiectele...Să vin eu să vă fac proiectele...
D-na Popa : Îmi asum responsabilitatea pentru faptul că proiectele nu sunt în
forma respectivă.
D-l consilier Bobeică: Nu am nimic personal cu dvs. doamnă. Primarul e de
vină, aparatul de specialitate a primarului care nu își face treaba.
D-na Popa : Fac parte din aparatul de specialitate a primarului și imi asum
responsabilitatea.
D-l Primar: Sunt documente în spate. Dacă doriți să discutăm sau nu.
D-l consilier Potoroacă: Eu nu îmi asum singur responsabilitatea să suspend
ședința.
2. D-l Primar: Eu dau citire. Dă citire : Proiect de hotarare privind aprobarea “
Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru
proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul
Bacău - initiator: primar Constantin Radulescu; Trebuie să stabilim.
D-l consilier Bârzan: Faci subvenția acum, lunar efectiv, în momentul în care
știm.
D-l consilier Tăslăoanu :Cât am vrea să subvenționăm?
D-l Primar: Trebuie băgat în proiectul de buget.
D-l consilier Bârzan: Trebuie să vedem...
D-l consilier Tăslăoanu: Trebuie făcută o analiză.
D-l Primar: Cum să facem?
D-l consilier Tăslăoanu:Din 6,82 cât să subvenționeze Primăria? Rezultă o
sumă pe care noi o plătim.
D-l Primar: Cum să facem ?
D-l consilier Nicodim:Astăzi o să fiu de acord cu 6 lei și după aia o să vedem.
O să lucrăm la cantități.O să vedem.
D-l consilier Bârzan : O să venim cu o subvenție globală.
D-l consilier Potoroacă : Trebuie să prevedem.
Dl consilier Puiu:Trebuie să facem front comun să vedem ce putem să facem.
D-l Primar: O să mergem cu mașina să verificăm.
D-l viceprimar: Înainte să colectăm, verificăm.
D-l consilier Potoroacă: Mi s-a părut și mie taxa mare, dar avea dreptate.
D-l consilier Puiu: Problema e că nu avem altă cale.
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D-l consilier Bobeică:Facem analiză pe text. Hotărâm noi. Și pentru ce sunt
plătiți funcționarii ? Filozofați...
D-l Primar:Ce să filozofez?
D-l consilier Potoroacă: Trebuie să luăm o hotărâre.
D-l Primar: De pe 11 ianuarie nu ne mai colectează gunoiul.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l Primar:Retrag următoarele proiecte: 2.Proiect de hotarare privind aprobarea
“ Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru
proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău initiator: primar Constantin Radulescu;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de
concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport
deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 6.05.2015 și aprobarea
tarifelor modificate ale operatorului SC COMPANIA ROMPREST
SERVICE S.A - initiator: primar Constantin Radulescu;
4. Proiect de hotarâre pentru aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Documentul
de poziție privind modul de implementare a Proiectului “ Sistem integrat de
management al deșeurilor solide în județul Bacău”- initiator: primar
Constantin Radulescu;
5. Proiect de hotarare privind acordarea de subvenții din bugetul public local
pentru finanțarea serviciului public de salubrizare - initiator: primar
Constantin Radulescu;
D-l consilier Potoroacă: Declar închisă ședința de astăzi.

Presedinte de sedinta,
Potoroacă Dan Paul
Contrasemneaza pentru legalitate,
Conf. Art. 47 din Legea nr. 215/2001
Secretar Sorina Grigorită
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