PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 23.04.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Asău,ora 14.00
Fiind prezenţi toţi consilierii în funcţie (Prezenţi-15 consilieri;)
preşedintele de şedinţă, d-l consilier Puiu Eugen declară deschisă prezenta
şedinţă ordinară a Consiliului Local al Comunei Asău.
D-l consilier Puiu Eugen supune la vot Procesul verbal de la ședinţa
ordinară din 28.03.2019.Se votează în unanimitate.
D-l primar dă citire Ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri
și cheltuieli pentru anul 2019 – initiator primar Constantin
Rădulescu;
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar
pentru nou născuţi- initiatori : consilier local Potoroacă Dan Paul
și consilier local Ciobănașu Neculai;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 95/ 20.12.2018
privind propunerea de prelungire a schimbării destinaţiei pentru
o perioadă determinată a imobilului denumit Școala cu clasele IIV Straja, comuna Asău–iniţiator primar Constantin Rădulescu;
4. Probleme diverse.

D-l consilier Puiu Eugen: Mai sunt propuneri pentru odinea de zi?
D-l consilier Puiu Eugen supune la vot Ordinea de zi.
Se votează în unanimitate.

La ședință participă doamna Simona Drilea.
D-l consilier Puiu Eugen îi dă cuvântul doamnei Simona Drilea.
D-na Drilea Simona: Știind că aveți ședința de buget am venit să vă întreb pe toți.
Acum doi ani s-au alocat bani pentru pod la Agăștin, după aceea ați renunțat.
Doream să vă întreb când reluați lucrările. A doua întrebare ar fi următoarea. Dacă
considerați că ansamblul care reprezintă comuna Asău necesită bani pentru
investiții, am vrea să ne ajutați. E o cerere de suflet. S-au cumpărat bundițe, dar nu
știu unde au rămas. Tot ceea ce facem ne place.
D-l primar: Dacă se fac zilele comunei v-ați oferit să organizați dvs. să nu mai
chemăm pe altcineva.
D-na Drilea Simona: Noi nu avem nevoie să ne plătiți ca organizatori, dar să fie
niște fonduri consistente pentru cheltuieli. Să dăm sfoară din timp. Aș nevoie de
timp pentru organizare.De exemplu la mine la pensiune am nevoie de o lună pentru
a organiza un eveniment. La Dărmănești se organizează cea de a doua ediție a
târgului, dar nu am fost anunțați.Ar trebui să se implice fiecare cu ce poate. Am
putea găsi
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sponsori care să vă ajute. Să combinăm Zilele Asăului cu alți comercianți. Aș
putea
să vin în sprijinul dvs.
D-l viceprimar: Noi facem vorbire doar.
D-l primar: Dacă noi repartizăm acum niște bani sunt repartizați.
D-l consilier Dogariu: Gherasim a încheiat colaborarea de dinainte.. Urmează altă
colaborare. Au mai multe variante. Vrea să facă un acord.
D-l consilier Ciobănașu: O apreciez pe d-na Drilea. Eu am spus să delimităm zona,
să fie ansamblul. Ar fi bine să facem pentru Comuna noastră, să relansăm comuna
noastră, nu aducem dansatorii din altă parte.
D-l viceprimar: Noi avem ce avem aici în comună.
D-l consilier Țuțu: Dansatorii să fie din comună.
D-l consilier Ciobănașu: De ce aduce dansatori din altă parte?
D-l consilier Nicodim: Să ne spună d-na ce statut juridic are ansamblul?
D-na Drilea :Vorbeam de Zilele Asăului. Dacă o să chemăm din diferite părți o să
participăm și noi la rândul nostru pentru că o să fim invitați. Sunt niște costuri care
ne depășesc.
D-l consilier Ciobănașu: Să nu fie dansatori străini. Avem mulți copii și la noi.
D-na Drilea: Nu suntem deloc sprijiniți. Unde putem să ne desfășurăm activitatea?
Trebuie să facem repetiții.
D-l primar: Puteți să mergeți peste drum, în Complex. Putem apela la Consilul
Județean.
D-na Drilea: Eu am venit azi pentru că cele două subiecte sunt necesare și să ne
ajutați cu o sală de clasă la Școala Agăștin că oricum nu se învață acolo.
D-l consilier Ciobănașu: Școala s-a închis, a fost dezbinare.
D-l primar: Vorbim cu Pacică să facă focul atunci când faceți repetiții.
D-na Drilea: Vrem să facem, dar să avem acceptul.
D-l consilier Puiu : Rău ați făcut că ați venit azi și nu ieri. Am mai ciupit niște
bani de ici colo să putem face o sală de festivități.OUG 114 ne-a pus în
imposibilitatea să mai punem bani la investiții. S-a renunțat la achiziționarea de
multifuncțională color. Am ceva pe conștiință, acel pod, că s-au tăiat banii. Cu
podul rămâne, nu văd de unde am putea lua bani. Trebuie 14 miliarde acolo.
D-na Drilea: După alegerile următoare vă dau soluția. Știu că aveți intenții, vreau
să luați în considerație că vreau să fac ceva.Am pierdut 10.000 de euro și am fost
depunctată cu 6 puncte pentru calea de acces. Suntem 35 de familii în situația
asta.Am contract cu firma de vidanjare și nu poate intra. Ce ar trebui să fac?
D-l consilier Puiu: La Nogea nu au nici măcar o punte.
D-na Drilea : Aș fi vrut să văd ce proiecte finalizate aveți:
D-l consilier Bobeică. Iar ne luăm de cultura din Comuna Asău.Vă amintiți de anul
în care am aprobat aici în ședința de consiliu 12 costume? Unde sunt? În
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patrimoniul Primăriei, unde sunt? Ați avut două asociații, din punct de vedere
legal au fost aprobate.Vine întrebarea mea: Care sunt oficialii, că nu mai pricep.
Am dat bani ca să mărim zestrea culturală a comunei. Dvs. sunteți într-o asociație
sau sunteți individual? Oficial să ne spuneți. Cununile au plecat, au mai rămas
Gospodarii. Cui să îi dăm banii pentru cultură?
D-na Drilea: Sunt două lucruri diferite. Șezătoarea gospodinelor de pe Valea
Asăului
este organizată de mine. Nu v-am cerut nimic, doar v-am invitat și nu ați vrut să
veniți. Noi am făcut Cununa Asăuanilor, un ansamblu.
D-l consilier Bobeică: Dvs. vă organizați și faceți ceva. Trebuie să vă organizați.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Puiu: Divagăm pe această temă.Am aflat că a fost un bal al
gospodarilor. Ansamblul Gospodarilor mai există?
D-na Drilea. E o confuzie de nume. Avem acte depuse la judecătorie.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Bobeică. Dacă încercați să reprezentați faceți contract cu Primăria.
D-na consilier Albu:În buget avem un capitol în care sunt prevăzuți bani pentru
finanțări nerambursabile. Consultați Ghidul solicitantului, depuneți proiect și o să
primiți niște fonduri. Dacă justificați activitatea o să primiți fonduri.
D-na Drilea: Domnule Bobeică,puteți să îmi spuneți cum se numește strada mea?
Pentru că am înțeles că v-ați ocupat de Nomenclatorul stradal.
D-l consilier Bobeică :A fost pus Proiectul la Transparență.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-na consilier Albu : Dacă vine cineva cu un eveniment e binevenit. Ce sumă este?
D-l consilier Puiu: Am rupt de acolo ca să putem pune în altă parte. Sunt pe
capitole. Nu e bine să renunțăm la Zilele comunei. Ne-am bătut joc de zilele
comunei.E vorba de organizare.
D-na Drilea: Podul se poate face prin fonduri .
D-l consilier Puiu: Sesiunea următoare prin PNDL e abia în 2021.
D-l consilier Bobeică: Am creat două posturi de consilieri pentru a lucra cu fonduri
europene.
D-l primar: Banii pentru cultură se pot scoate pentru zilele Comunei.
D-l consilier Bobeică. Vă ocupați dvs. de Școala Agășin?
D-l consilier Puiu: O aducem pe d-na Chivoiu să facem niște calcule, să avem
banii acolo.
D-na Drilea: Pentru Zilele Comunei dacă vreți să mă delegați eu o să organizez.
Mulțumesc!
D-l consilier Puiu dă cuvântul d-lui primar pentru a citi Ordinea de zi.
D-l primar dă citire:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli pentru anul 2019 – initiator primar
Constantin Rădulescu;
Fiecare președinte de comisie își prezintă raportul:
1.Comisia de învăţământ, sănătate …, dl. consilier Luca Ionel arată că a fost
avizat proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru.
2.Comisia juridică …, dl. consilier Eugen Puiu arată că a fost avizat proiectul
de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru.
3.Comisia economică …, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru.
D-l consilier întreabă dacă sunt discuţii.
D-l viceprimar. Am retras banii pentru Zilele Comunei pentru că anul trecut au
fost puţini cetăţeni.
A venit doamna inspector Chivoiu.
D-l consilier Puiu: Ieri am renunţat la banii pentru Zilele Comunei. Acum să
vedem cum facem pentru că totuși nu e bine să renunţăm.
D-na Chivoiu: Să înţeleg că nu se mai dorește renunţarea la Zilele Comunei.
D-l consilier Puiu: Soluţia ar fi să luăm 30000 din trim. IV.
D-na Chivoiu: D-na Drilea a venit cu vreo ideee?
D-l consilier Puiu: În afară de…
D-l consilier Bârzan: Doamna Drilea a venit initial numai pentru bundiţe și o să
dăm și pentru organizarea Zilelor Comunei.
D-l consilier Puiu: Să recuperăm acele costume complete pe care le-am finaţat.
D-na Chivoiu: Cât doriţi să trecem? Avem de unde să facem o rectificare de buget.
D-l consilier Bobeică: Când e Ziua Comunei ? Când e ziua oficială a Comunei?
D-l primar: Pe 16 decembrie a fost emis primul act.
D-l consilier Bobeică: Unde vreţi să faceţi un festival de iarnă? Aveţi un program
cultural aprobat?
D-na consilier Albu: La cine ţipaţi așa d-le Bobeică?
D-na Chivoiu: Se pot aloca în partea a doua a anului 30.000. Din partea mea faceţi
ce doriţi.
D-l consilier Bobeică: Nu mai daţi un leu din buget dacă nu au documente în spate.
D-l consilier Puiu: Alte discuţii referitoare la buget.
D-na Chivoiu: A cerut să mai finanţez doi muncitori d-l viceprimar.Iau bani de la
drumuri și duc pe cheltuieli de personal. Sala de festivităţi. Mă gândesc că am
putea să facem fără să facem obiectiv de investiţii, facem pe bunuri și servicii.
Trecem pe reparaţii.Nu dă bine investiţii peste investiţii. Nu mă complic, pun bani
acolo. Expertiza o face pentru tot Complexul. Am întrebat pentru închirierea
multifuncţionalei color.Închirierea mă costă 770 pe lună pentru 3000 de copii.
Depășește valoarea unei imprimante.
D-l consilier Bobeică: Să introducem un retroproiector, cumpăraţi unul.
D-na consilier Albu: La cultură au rămas 65 din care 30 pentru Zilele Comunei.
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Discuţii care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Puiu:Alte propuneri pentru buget?
D-l viceprimar: Să achiziţionăm o mașină universală pentru tâmplărie.
D-l consilier Puiu: Soluţii? De unde luăm banii? Alte propuneri? Nu mai sunt?
Atunci să discutăm bugetul pe puncte modificate.
Cheltuieli de personal pentru 2 muncitori calificaţi pentru 6 luni – 48.000
de la Bunuri și servicii.
D-l consilier Puiu: Supun la vot.
Se votează în unanimitate.
Sala de festivităţi să nu mai fie obiectiv de investiţii, să fie pe Bunuri și
servicii, la reparaţii curente.
D-na Chivoiu: Există bugetare.
D-l consilier Bobeică: Avem garanţia că se face dacă nu e obiectiv de
investiţii?
D-l consilier Puiu: Cine vă oprește la ședinţa următoare să întebaţi?
Garanţia o să o avem pentru că o să verificăm.
D-na Chivoiu: Trebuie făcută încălzirea pe spaţiu pentru a fi funcţională.
D-l consilier Puiu: Supun la vot.
Se votează în unanimitate.

Imprimanta rămâne în lista de investiții.
D-l consilier Puiu:Supun la vot.
Se votează în unanimitate.
La cultură rămân 65.000 cu 30.000 pentru trim.II.
D-l consilier Puiu:Supun la vot.
Se votează în unanimitate.
Mașina universal de tâmplărie să fie trecută la investiții 6.000- 8.000
D-l consilier Puiu: Supun la vot.
Se votează în unanimitate.
D-l consilier Puiu întreabă dacă mai sunt discuții.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.

D-l primar dă citire:
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar
pentru nou născuţi- initiatori : d-l consilier local Potoroacă Dan
Paul și d-l consilier local Ciobănașu Neculai;
Fiecare președinte de comisie își prezintă raportul:
1.Comisia de învăţământ, sănătate …, dl. consilier Luca Ionel arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru.
2.Comisia juridică …, dl. consilier Eugen Puiu arată că a fost avizat proiectul de
hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru cu amendamentele trecute în raportul de
specialitate.
3.Comisia economică …, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că a fost avizat
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proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru cu amendamentele trecute în
raportul de specialitate.
D-na Secretar dă citire amendamentelor făcute de către Comisia economică.
D-l consilier Ciobănașu: Câte nașteri au fost d-le doctor?
D-l consilier Bârzan: Eu zic că este greu să îi ceri bonuri ca să îi dai bani.
D-l consilier Puiu: În situaţia în care îi dai banul nu mai vine cu justificarea.
D-l consilier Bobeică: Nu are de unde aduce bonuri.
D-l consilier Puiu: Bonuri care să dovedească faptul că s-au cumpărat produse
pentru nou- născuţi.
D-na Secretar:Nu am avut adopţii.
D-l consilier Puiu citește amendamentele. La Comisia de administraţie: renunţarea
la aliniatul 8 din condiţiile de acordare.
D-na Secretar: Dacă eșalonează datoriile e posibil să le plătească.
D-na consilier Albu: Nu mi se pare corect să îl condiţionezi dacă e stimulent.
D-l consilier Bârzan: Până la suma de 500 de lei?
D-l consilier Puiu: Mai sunt propuneri? Supun la vot pe amendamente:
Să se ceară documente justificative
S-a votat astfel: Pentru : 9 voturi, împotrivă: 6 voturi.
Metodologia iniţială
S-a votat astfel: Pentru: o voturi, împotrivă 15 consilieri.
Să se acorde 300-500 de lei bani cash
S-a votat astfel: Pentru: 5 voturi, împotrivă: 10 voturi.
Să fie născut în România și domiciliul părinţilor să fie în Asău
S-a votat astfel: Pentru: 13 voturi, împotrivă: d-l consilier
Bobeică, abţinere: d-l consilier Bârzan.
Datorii neeșalonate – varianta iniţială.
S-a votat astfel: Pentru :10 voturi, împotrivă: 5 voturi.
D-l consilier Puiu întreabă dacă mai sunt discuţii.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.

D-l Primar dă citire:
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 95/ 20.12.2018
privind propunerea de prelungire a schimbării destinaţiei pentru o
perioadă determinată a imobilului denumit Școala cu clasele I-IV
Straja, comuna Asău–iniţiator primar Constantin Rădulescu;
Fiecare președinte de comisie își prezintă raportul:
1.Comisia de învăţământ, sănătate …, dl. consilier Luca Ionel arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru .
2.Comisia juridică …, dl. consilier Eugen Puiu arată că a fost avizat proiectul de
hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru .
3.Comisia economică …, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru .
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D-l consilier Puiu întreabă dacă mai sunt discuţii.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.
Probleme diverse.

D-l primar: Sunt depuse rapoarte de activitate ale domnilor consilieri care vor fi
postate pe site.
D-l consilier Puiu: Problema ridicată de d-l consilier Dogariu. Noi am fost la
dezbaterea publică a celor două proiecte nu la discuții cu școala. Nu s-a știut nimic
de această prezentare a școlii.
D-l consilier Dogariu: Nu am știut. Eu am ridicat problema ca părinte. Dacă cineva
s-a simțit lezat , atunci eu mă duc la școală.
D-na consilier Albu: Eu am fost cea mai apostrofată. Două zile am plans. Eu te
înțeleg că tu ești un părinte nemulțumit. Eu în acest consiliu sunt reprezentantul
populației din comună. Acolo era dezbatere publică . A fost o neînțelegere.
D-na Secretar: A venit o adresă de la școală prin care solicitau o ședință. Eu am
întrebat unde doresc să facă și au spus că în sediul lor. Nu am știut că o să fie la
dezbaterea publică.
D-l consilier Dogariu: Sunt descurajați la matematică în condițiile în care le plătim
și transport.
D-na Secretar: Au făcut front comun și s-au apărat foarte frumos.
D-l consilier Puiu: La 8B nici un copil nu a luat la Asău.
D-na consilier Albu: La nivelul școlii cei care au luat peste 5 e la nivelul mediei
naționale. Discuția nu trebuie ținută aici.
D-l consilier Dogariu: Reprezentanții noștri în Consiliul de administrație să pună
problema.
D-l consilier Ciobănașu: Locuitorii de la pod de la Agăștin m-au rugat să vă spun
că fagii de acolo sunt marcați și trebuie luați de acolo. La Bardai.
D-l consilier Țuțu: Eu dau TAF-ul, dar cine taie? Dacă o să cadă fagul pe casa lui
Bardai?
D-l consilier Ciobănașu: Și dacă se întâmplă ceva?
D-l consilier Țuțu:Știți cum rezolvați problema? Spuneți că le dați fagii lor și taie
ei.
D-l consilier Bobeică: D-l Primar și d-na Secretar. În calitate de fost președinte a
Organizației PNL Asău vă comunic că președinte interimar al organizației este d-l
Mititelu.
D-l consilier Nicodim:Nu am știut că școala a făcut o prezentare în ziua dezbaterii
publice. Să vină școala cu un raport…
D-na Secretar: D-na director a spus că o să facă o nouă prezentare dacă e necesar..
D-l consilier Bobeică: Ca să eliminăm toate discuțiile, conform ordinului 600
trebuiau să trimită raportul la primărie.
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D-l consilier Luca: Am o problemă cu parcarea de la Școala Asău . Am rugat de un
an să facem o parcare. Este o remorcă care stă pe spațiul public neautorizată.
Microbuzul de la Straja vine, se poate întâmpla un accident acolo. E un pericol.
V- am rugat să puneți balast la intrare.
D-l viceprimar: M-am dus în măsura în care am putut. Parcare este, dar dacă ei
parchează aiurea..
D-na consilier Albu: Domnul zice de parcarea de jos.
D-l consilier Luca: Când luați remorca de acolo?
D-l viceprimar: Să fie ei civilizați.
Vine d-l Tîtavu.
D-l Primar: Remorca din parcarea de la Jenică Mazilu să nu mai fie. Să deschidă
curtea de la Școala veche. A cui e remorca? Să o ia de acolo.
D-l consilier Țuțu:E o problemă cu camioanele parcate în față la Șanta.
D-l Primar: Până vineri ne raportezi ce ai făcut.
D-l consilier Puiu: Sărbători cu bine! Declar ședința închisă.

Presedinte de sedinta,
Puiu Eugen

Contrasemneaza pentru legalitate,
Conf. Art. 47 din Legea nr. 215/2001
Secretar Sorina Grigorită
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