CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASĂU

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 28.03.2019 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 Potoroacă Dan Paul declară deschisă
prezenta şedinţă ordinară a Consiliului Local al Comunei Asău.
D-l consilier Potoroacă supune la vot Procesul verbal de la ședinţa
extraordinară din 31.01.2019 și Procesul verbal de la ședinţa ordinară din
28.02.2019.Se votează în unanimitate.
D-l primar dă citire Ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării în izlazul
comunal
Asău a 1000 puieţi din sponsorizări de la Direcţia
Silvică Bacău – initiator viceprimar Emilian Budacă;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia
Comunelor din România- initiator primar Constantin Rădulescu;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.56/12.07.2018
privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Comunal și
aprobarea Caietului de sarcini pentru Serviciul Public de
alimentare cu apă și canalizare Asău –iniţiator primar
Constantin Rădulescu;
4. Proiect de hotărârea privind aprobarea prelungirii contractului
de concesiune nr.8555/23.11.2004 încheiat între Comuna Asău,
concedent și CMIMF Dr. Ferenţ Marius, concesionar – initiator
primar Constantin Rădulescu;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
concesiune nr.8558/23.11.2004 încheiat între Comuna Asău,
concedent și SC Cezacon Med SRL, concesionar-iniţiator primar
Constantin Rădulescu;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant
pentru autoturismele proprietatea Comunei Asău-iniţiator
primar Constantin Rădulescu;
7. Probleme diverse.
D-l primar Constantin Rădulescu dă citirii ordinii de zi
suplimentată:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a
proiectului “ Lucrări de construcţie a infrastructurii de prevenire
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și protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Bânţu “ în comuna
Asău, sat Lunca Asău, judeţul Bacău și solicitarea scrisorii de
garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor
pentru IMM-inţiator: primar Constantin Rădulescu;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei corespunzătoare
pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei
Asău-iniţiator primar Constantin Rădulescu;
10.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţăiniţiator primar Constantin Rădulescu;
11.Proiect de hotărâre privind reactualizarea concesiunii prin
rezilierea contractului de concesiune nr.8466/18.12.2014 încheiat
între comuna Asău, în calitate de concedent și SC Betacom Prod SRL
Comănești, în calitate de concesionar și încheierea unui contract de
concesionare- iniţiator primar Constantin Rădulescu;
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 109/21.12.2018
pentru aprobarea preţului la apa
potabilă
transportată și
distribuită în comuna Asău pentru Servicul public de alimentare cu
apă și canalizare Asău.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul supune la vot Ordinea de zi
modificată.
Se votează în unanimitate.

D-l Primar: D-l Tîtavu Dan , aici prezent mi-a adus o adresă pe data de 20.03.2019
prin care ni se solicită aderarea comunei noastre la Asociația localităților și zonelor
istorice și de artă din România. Din Asociație fac parte mai multe Primării din țară.
D-l consilier Potoroacă: Dau cuvântul d-lui Tîtavu Dan pentru a ne prezenta
asociația.
D-l Tîtavu Dan: Mai întâi trebuie să vă spun că astăzi trebuia să fie prezent și
părintele Paraschiv Banciu, dar nu a reușit să ajungă. Anul acesta se împlinesc 120
de ani de la construirea bisericii. Se va petrece la 31 octombrie după atestarea
bisericii. Părintele are nevoie de finanțare, dvs. sunteți decidenții, Consiliul local.
Rămâne la latitudinea dvs… O să vă spun cum ajuns în această poziție. Lucram la
o firmă de vânzare canadiană și am participat la niște simpozioane. L-am cunoscut
pe d-l Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, președinte al Asociației și pe
d-na Carmen Ștefănescu, care este secretarul general al Asociației. A rămas la
stadiul de discuție.Acum 3 săptămâni erau la Paris și au văzut Ursul de la Asău.
Văzând că au venit spre Asău am trimis și eu adrese. M-am gândit la ușurința cu
care am putea accesa fonduri europene. Am putea achiziționa Căminul
cultural.Consider că putem face parte din această Asociație.Eu nu pot face parte
din această asociație.V-am lăsat o minimă documentație pentru a vedea despre ce
este vorba.Ar fi bine să facem parte din cât mai multe asociații. Eu cred că zona
noastră are un imens potential cultural și turistic.Ne facem unici cu Ursul lui
Gavrilă chiar dacă unii râd. Am ajuns cu el la Paris.Avem o zestre bogată. Dacă
aveți întrebări vă stau la dispoziție. Putem face o video-conferință cu d-na
Ștefănescu sau cu d-l Hava.
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D-l consilier Bobeică: Vă rog să puneți în format electronic pe site-ul Primăriei.
D-l Tîtavu Dan: O să îl pun. O să subliniez un lucru. Faceți tot posibilul și luați
Căminul cultural. Nu uitați că acest cămin cultural a fost ridicat de tinerii de atunci.
Dacă îl vom putea reda asăuanilor va fi un lucru minunat.
Pleacă d-l Tîtavu Dan.
D-l consilier Potoroacă: Dau cuvântul d-lui Angheluță.
D-l Angheluță: S.C. Betacom a venit în fața dvs. cu imobilul Club Asău. Fiind o
societate comercială trebuie să rentabilizeze această activitate. Trebuie să desfășor
activități care aduc profit. Trebuie să își găsească fiecare locul. Trebuie să se facă
prelungirea duratei de concesionare. Solicit prelungirea duratei de concesionare
pentru desfășurarea unei activități comerciale. M-am prezentat în fața dvs. pentru
solicitarea prelungirii.
D-l consilier Potoroacă: Aveți întrebări?
D-l viceprimar:Dacă am dori să îl cumpărăm…
D-l consilier Puiu: Să spună în ce stadiu este negocierea cu PROFI.
D-l Angheluță: Discuția este foarte înaintată cu PROFI.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Ciobănașu: Poate o să îl cumpărăm la anul.
D-l Angheluță: Am drept de preempțiune.
Pleacă d-l Angheluță.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Dogariu: Trebuia o comisie și poate se discuta.
D-l viceprimar dă citire:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării în izlazul
comunal
Asău a 1000 puieţi din sponsorizări de la Direcţia
Silvică Bacău – initiator viceprimar Emilian Budacă;
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 3 voturi pentru și 2 abţineri.
3.Comisia economică …, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru.
D-l viceprimar: Nu îi plantăm pe izlaz, îi dăm.
D-l consilier Puiu: Noi am discutat că nu am curăţat izlazul și acum plantăm
puieţi.
Cine își asumă responsabilitatea? O parte repartizaţi preoţilor s-au uscat.Cu cine
facem plantarea?
D-l viceprimar: Cu oamenii noștri.
Discuţii care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă mai sunt discuţii.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.

D-l primar dă citire:
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea
cotizaţiei către Asociaţia
Comunelor din România- 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 Dogariu: Avem avantaj, nu este așa?
D-l primar: Ce se discută avem aplicat. Avem raport de audit.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul 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.56/12.07.2018
privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Comunal și
aprobarea Caietului de sarcini pentru Serviciul Public de
alimentare cu apă și canalizare 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 .
D-l consilier Potoroacă întreabă dacă sunt discuţii.
D-l consilier Bobeică:În proiect…Nu este aici șeful SPAC. În studiul de
oportunitate era specificat. Capitolul ăla trebuie modificat. Altă neclaritate este cu
tarifarea de apă. De ce se facturează cu preţul vechi?
D-l consilierPotoroacă: În lege…
D-l consilier Puiu: Se spunea că se modifică preţul cu aprobarea ANRSC.
D-l consilier Bobeică:S-a spus că nu se poate tarifa că nu este licenţiat.
Vine d-l Vrânceanu.
D-l Vrânceanu: Caietul de sarcini trebuia autorizat.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă mai sunt discuţii.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.

D-l viceprimar dă citire:
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 109/21.12.2018
pentru aprobarea preţului la apa
potabilă
transportată și
distribuită în comuna Asău pentru Servicul public de alimentare cu
apă și canalizare Asău.
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D-l viceprimar: Este vorba despre modificarea art.4 HCL 109/2018 care se referă la
prețul la apă. Dă citire Proiectului de hotărâre. Serviciul nu poate funcționa cu prețul
ăsta până vin aprobările.
D-l consilier Bobeică: Despre ce vorbim... A cerut o fișă de fundamentare?
D-l consilier Dogariu: Să îi dea drumul.
D-l Vrânceanu: Decizia de aprobare a prețului se ia după obținerea licenței ANRSC.
D-l consilier Bobeică: Fișa de fundamentare pentru obținerea prețului.
D-l viceprimar: Trebuie să ia toate avizele.
D-l Vrânceanu:Nu avem licență.
D-l consilier Bobeică: Mergeți așa înainte.
D-l Vrânceanu: Mi s-a răspuns că înainte e licența și după aia prețul.
D-l primar:Când au aprobat prețul La Comănești aveau și aprobarea ANRSC.
D-l consilier Bobeică:Ce treabă are ăla că are aprobare...
D-l consilier Bârzan: Noi modificăm articolul.
D-l consilier Puiu: Noi am înfiiințat serviciul și noi îl omorâm.
D-l consilier Bobeică :Am scos documentul prin care am spus toate cantitățile. Unde
e fișa la hotărâre? Faceți ce vreți.
D-l Vrânceanu : Nu modifică nimeni prețul.
D-l viceprimar: A trimis toată documentația.
D-l Vrânceanu: Nu îi interesează prețul.
D-l consilier Bobeică:Tabelul a fost trimis?
D-l Vrânceanu: Documentația am luat-o de la contabilitate.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă mai sunt discuții.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.

D-l Primar dă citire:
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei corespunzătoare
pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei
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 4 voturi pentru și o abţinere ( Bobeică Nelu).
3.Comisia economică …, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru ( cu respectarea
amendamentelor trecute în raportul comisiei de specialitate ).

D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă sunt discuții.
D-l consilier Potoroacă: Să ne prezinte d-l Vrânceanu.
D-l Vrânceanu: E pierderea reală din 2018.
D-l consilier Bobeică: Nu poți să vii cu pierderi de 40%...
D-l Vrânceanu: Asta e pierederea reală.
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D-l consilier Puiu: Cum să îi cerem să scadă pierderile dacă a găsit 40% pierdere
reală?
D-na consilier Albu: E alt proiect.
D-l consilier Puiu:Dacă d-l consilier Bobeică spune că e 15% să supunem la vot cu
15% și cu 40%. Ne luptăm să îl desființăm. Până acum ne-am luptat să îl înființăm
și acum îl omorâm. Dumnealui a preluat actele cu 40% pierderi.
D-l consilier Dogariu:Vreți să facă ilegalități...
D-l consilier Bobeică: Doriți să modifice prețul? Că o să umble la preț cu pierderi.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă mai sunt discuţii.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
astfel: 14 voturi pentru și unul împotrivă( d-l consilier Bobeică – cu
precizarea: împotriva pierderilor de apă de 40% care nu sunt făcute
de
SPAC, sunt preluate).

D-l primar dă citire:
4.Proiect de hotărârea privind aprobarea prelungirii contractului
de concesiune nr.8555/23.11.2004 încheiat între Comuna Asău,
concedent și CMIMF Dr. Ferenţ Marius, concesionar – 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 Potoroacă Dan Paul întreabă dacă sunt discuţii.
D-l consilier Bârzan:Nu am încheiat contractual cu Casa de Asigurări și ar trebui
să nu fie modificări. Am explicat de ce am cerut.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă mai sunt discuţii.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.

D-l primar dă citire:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului
de concesiune nr.8558/23.11.2004 încheiat între Comuna Asău,
concedent și SC Cezacon Med SRL, concesionar-iniţiator primar
Constantin Rădulescu;
1.Comisia de învăţământ, sănătate …, dl. consilier Luca Ionel arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 4 voturi pentru ( d-l consilier Bârzan nu a
votat).
2.Comisia juridică …, dl. consilier Eugen Puiu arată că a fost avizat proiectul de
hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru .
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3.Comisia economică …, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că a fost avizat
proiectul de hotărâre favorabil cu 5 voturi pentru .

D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă sunt discuții.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
cu 14 voturi pentru ( nu votează d-l consilier Bârzan).

D-l primar dă citire:
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant
pentru autoturismele proprietatea Comunei Asău-iniţiator primar
Constantin Rădulescu;
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 4 voturi pentru și o abţinere( d-l consilier Puiu).
3.Comisia economică …, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că discuţiile
urmează a fi reluate în ședinţa de consiliu.

D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă sunt discuții.
D-l consilier Bobeică: Vreau să îl modificăm pentru toate cheltuielile. Una să
rămână cu carburanții. Să fie și cheltuieli de protocol. Trebuie să aveți aprobate
consumurile. Citește tabelul. Utilajele sunt trecute la oră. E bătaie de joc, nu
mai discut.
D-l consilier Puiu:Există o marjă de carburant aprobat. Raportat la consumul
mașinii. O cotă de combustibil trebuie. Am cerut o situație exactă a traseului
celor două microbuze, de la microbuzul vechi foile de parcurs cu
aprovizionarea. Să luăm februarie care e o lună scurtă. Dimineața sunt 11 curse
pe Apa Asău, 11 după-amiaza. Câte o cursă în plus marți și miercuri. Două
curse la Bacău. Nu aș putea să spun cu exactitate nr. de km parcurși. Am luat
alimentările și vreau să spun că sunt 365 de l de motorină pentru o lună. Șoferul
a spus să calculez. Problema este că are multe opriri având mulți copii. Oamenii
au reclamat că e foarte aglomerat microbuzul pentru că mulți copii urcă la
prima cursă. Suspiciunea planează în general, dar adevărul e că se consumă
dată fiind situația.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă mai sunt discuții
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
cu 14 voturi pentru și unul împotrivă(d-l consilier Bobeică).

D-na Chivoiu: Nu sunt obligatorii ca acele limite să fie atinse. Pare mare
consumul pentru că...
D-l consilier Bobeică: Cine face FAZ?
D-l Tîtavu : Fac un centralizator.
D-na Chivoiu: Buldo și tractorul pleacă cu ordin de serviciu. Foaia de parcurs
se întocmește pe baza unui ordin de serviciu.
D-l consilier Puiu: Nu am nimic împotrivă. Din punctul meu de vedere cel care
face raportul de specialitate este răspunzător. Are cardul limita maximă, dovadă
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că nu s-a consumat.Referitor la cheltuielile de protocol propunerea venind atât
de târziu putem să facem alt proiect de hotărâre.
D-l Primar dă citire:
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a
proiectului “ Lucrări de construcţie a infrastructurii de prevenire
și protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Bânţu “ în comuna
Asău, sat Lunca Asău, judeţul Bacău și solicitarea scrisorii de
garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor
pentru IMM-inţiator: primar Constantin Rădulescu;
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 Potoroacă Dan Paul întreabă dacă sunt discuții.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.

D-l primar dă citire:
10.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţăiniţiator 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 Potoroacă Dan Paul întreabă dacă sunt discuții.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
în unanimitate.
D-l primar dă citire:
11.Proiect de hotărâre privind reactualizarea concesiunii prin
rezilierea contractului de concesiune nr.8466/18.12.2014 încheiat
între comuna Asău, în calitate de concedent și SC Betacom Prod SRL
Comănești, în calitate de concesionar și încheierea unui contract de
concesionare- iniţiator primar Constantin Rădulescu;
Fiecare președinte de comisie își prezintă raportul:
1.Comisia de învăţământ, sănătate …, dl. consilier Luca Ionel arată că nu a fost
avizat proiectul de hotărâre favorabil cu 4 voturi împotrivă și o abţinere.
2.Comisia juridică …, dl. consilier Eugen Puiu arată că nu a fost avizat proiectul
de hotărâre favorabil cu 3 voturi împotrivă și 2 abţineri.
3.Comisia economică …, dl. viceprimar Emilian Budacă arată că discuţiile
urmează a fi reluate în ședinţa de consiliu.
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D-l consilier Puiu: Am vrut să îi spun d-lui Angheluță, dar m-am răzgândit.
Trebuie să depună niște documente la dosar pentru încheierea unui nou contract.
Valoarea clădirii pentru impozitare este de 69.000 de euro. Fără acceptul nostru nu
poate încheia un contract cu Profi.
D-l consilier Bârzan: E de patrimoniu.
D-l consilier Puiu: Nu am înțeles demersurile făcute. Odată a spus că ar vrea să
vândă, odată că ar vrea să încheie cu Profi... Să nu se supere pe noi, dar dacă vrea
să depună documente.
D-l Primar: Evaluatorul a spus...
D-l consilier Bobeică:Când expiră contractul?
D-l consilier Potoroacă. Peste 5 ani.
D-l consilier Potoroacă Dan Paul întreabă dacă mai sunt discuții.
Nemaifiind discuţii este supus la vot, proiectul de hotărâre fiind votat
astfel: o voturi pentru, 13 voturi împotrivă și două abţineri( d-na
consilier Albu și d-l consilier Pădureanu).
Probleme diverse.

D-l consilier Potoroacă: Cine se înscrie la diverse? D-nii consilieri: Bârzan,
Dogariu, Ungurașu, Nicodim, Puiu, Bobeică, Budacă, Ciobănașu.
D-l consilier Bârzan: Am discutat cu constructorii pentru centrală. Bucureștiul a
spus că doar constructorul initial poate modifica. UAT ar putea dacă ar ridica o
încăpere cu bani de la buget. Ar costa 40.000 de lei. Știu că nu sunt bani. De
principiu, dacă ați fi de acord să alocăm 40.000 de lei. Am cerut un acord de
principiu.
D-l viceprimar: A venit o adresă de la o firmă care se oferă să îi cazeze pe câini.
D-l consilier Dogariu: Vreau să vă spun despre simularea la copiii de clasa a VIIIa. Am și eu copil în clasa a VIII-a. 95% din copiii de la Școala Bartea au luat sub
nota 5. Ce vom face din acești copii? Nu se descurcă copiii.
D-l consilier Ciobănașu: Am fost la grădinița Păltiniș. Sunt 26 de copiii în condiții
rele. Se discută salarii, parohii. Toaleta e foarte departe.Ce facem cu acești copii?
Ar trebui create condiții.
D-l primar: Noi am primit un program cu internet pentru școli.
D-l consilier Dogariu:Cine întreține Școala Agăștin?
D-l consilier Potoroacă: Erau scoase porțile de la școală. Ori vine d-na director în
ședință, ori prevedem bani în buget pentru îmbunătățiri. Nu este semnal acolo.
Dacă nu se poate, îi transportăm.
D-l consilier Dogariu: Cu copiii e o problemă mare. Pleacă din comună la licee cu
note mari și după aceea scad la 4. Pe nimeni nu interesează de copii.
D-l consilier Nicodim: Ține de conducerea școlii.
D-l consilier Tăslăoanu: Sunt câteva luni de când se discută de disfuncționalități la
Bartea. Funcționează Consiliul de administrație, Consiliul părinților, Consiliul
profesorilor, Consiliul elevilor. Hotărârea de bază se stabilește acolo, nu aici.
Nemulțumirile trebuie discutate acolo.
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D-l consilier Dogariu: E problema de procent mai mare. O să cerem microbuz
pentru Comănești să îi ducem. Nu vreau să jignesc, dar sunt profesori nepregătiți.
D-l consilier Tăslăoanu: Trebuie să faceți ceva. Să hotărâți în Consiliul părinților.
D-l consilier Dogariu: Nu funcționează la noi.
D-l consilier Nicodim:Nu e caz particular, e grav.
D-l consilier Ungurașu: La Puiu Niculina a ars. Au venit pompierii și nu au putut
să intre din cauza firelor.
D-l consilier Nicodim:Gabioanele la punte? Erau 30 de metri parcă…
D-l Primar: Se lucrează. S-au redus pentru că se lucrează pe mai multe rânduri.
D-l consilier Bobeică: Am făcut proiectul de hotărâre. Vă place? Ce e cu tuia
acolo?
D-l consilier Traicu: La Ciobănuș am avea nevoie de curățenie începând de la
Straja.
Plopul la Ciobănuș…Trebuie reparată puntea la Gârboi.
Discuții care nu se pot reda deoarece se vorbește în același timp.
D-l consilier Puiu: Am promis că o să verific cum s-au cheltuit banii pe anul trecut
la culte. Am apreciat dosarul părintelui Gorbănescu. De cealaltă biserică ,de la Apa
Asău, am fost dezamăgit.
D-l consilier Dogariu: Acum trei patru ani făcea lucrări în decembrie.
D-l consilier Puiu: Clădirea e ridicată la Apa Asău. Părintele Paraschiv nu va mai
veni să cerșească niște bani. Am venit să vă informez. Banii i-a consumat. Alt
aspect deranjant: primăria îi face adresă pe 14 decembrie să îi ceară justificări. De
asemenea, e o dezamăgire mare cu firma care a câștigat canalizarea.
D-l Primar: Nu sunt venite avizele. Proiectantul răspunde.
D-l consilier Puiu: Îmi este că pierdem banii pentru canalizare. Ăștia trag de timp.
D-l consilier Dogariu: De ce nu fac?
D-l consilier Ciobănașu: Să prindem și la Pod la Bartea.
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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