ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DAIA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi , 31.01.2017 in cadrul şedinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Daia , care a
fost convocat prin convocarea nr. 358 / 2017
Participă 8 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia ( absenti nemotivati : Ghidănac Fănel , Barbu
Vasile-Mihail și Moroacă Ionel ) .
Participă de drept primarul , viceprimarul , secretarul comunei Daia și referentul agricol
din
aparatul de specialitate al primarului comunei Daia , d-l Vasile gabriel .
Participă d-l consilier personal al primarului comunei Daia , d-l Simionescu Alexandru -Adrian , d-l

ing. Miulescu Stelian
Participă și următorii cetățeni ai comunei Daia : Anin Ileana , Zlotea Elena ,Neaga Nelu

Dumitru ,Crețu
Vasile , Rabîncă Gabriel Ulise , Răbîncă Marian , Răbîncă Andreea , Sima Dumitru
,Șerban Alexandru , Petria Dan
Alexandru, Umbră Paul și Umbră Rodica ș.a.
Se declară ședința deschisă .
Deoarece președintele de ședință lipsește și avâd în vedere că era ultima lună în care
îndeplinea
funcția de președinte de ședință se propune alegerea unui nou președinte , pentru
această ședință .
Ia cuvântul d-l consilier Tănase Ionel care îl propune pe d-l Tudorache Marin .
Ia cuvântul d-l Tudorache Marin care îl propune pe d-l Tănase Ionel .
Alte propuneri nu mai sunt , se supune prima propunere și se aprobă cu 6 voturi pentru și 2
abțineri
: Răbîncă Ionuț Lucian și Tudorache Marin .
Față de votul exprimat cea de a doua propunere nu se mai supune la vot .
Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare din luna
decembrie 2016 .
Înaint de a se supune procesul-verbal prezentat la vot d-l primar îl prezintă pe d-l consilier
personal , d-l Simionescu Alexandru -Adrian .
D-l Simionescu Alexandru -Adrian spune :,,Consider că e oportun să mă prezint , deoarece apar

în spațiul public lucruri , care nu sunt adevărate. Vă răspund eu .salariul meu este de 1.150 lei .De când am
venit nu am solicitat 1 leu pentru carburant, nu am solicitat să mi se deconteze carburantul , consider că intră
în atribuțiile mele, obiectivul meu este să-l ajut pe d-l primar , să-l ajut față de ce a promis în campania
electorală.,,
După cuvântul d-lui consilier Simionescu Alexandru -Adrian , ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai
are o obiecție față de cele înscrise în procesul-verbal prezentat :,, D-na secretară vă
rog să consemnați amenințarea
d-lui Barbu la adresa mea ,A zis :,,îmi sparge mustața .,,
Nefiind alte discuții , se supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 27.12.2016 ,
cu
obiecția d-lui consilier , Buzică Mihai și se aprobă cu 7 voturi pentru și 1 abținere ( d-l Răbîncă Ionuț Lucian , deoarece
a lipsit de la acea ședință ) .
Se prezintă și procesul -verbal al ședinței extraordinare din 09.01.2017 .
Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru și 1 abținere ( d-l Răbîncă
Ionuț
Lucian , deoarece a lipsit de la acea ședință ) .
În continuare se prezintă ordinea de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2016-2020
inițiator
primarul comunei Daia
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate , precum si a indicatorilor tehnico
–
economici aferenti obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi in localitatile Daia si Plopșoru din comuna
Daia , judetul Giurgiu ,, -inițiator primarul comunei Daia
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei actualizata a studiului de fezabilitate , precum si a
indicatorilor tehnico– economici aferenti obiectivului de investitii ,, Modernizare DC
95 din comuna Daia , sat
Plopșoru , judetul Giurgiu ,,
-inițiator primarul comunei Daia
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii intocmirii documentatiilor legale pentru
obiectivul de investitii ,, Realizarea Sistemului de Canalizare in localitatile Daia si
Plopsoru , comuna Daia ,
judetul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi
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6.Proiect de hotărâre privind avizarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 -inițiator primarul comunei Daia
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele ce se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar din comuna Daia -inițiator primarul comunei Daia
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii terenului arabil din domeniul privat al comunei Daiainițiator primarul comunei Daia
9.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.15/ 2014 privind aprobarea
normelor de
organizare , administrare si exploatare a pajistei comunale , precum si a procedurii de inchiriere a pajistei -inițiator
primarul comunei Daia
10.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea posturilor bugetare cu funcții în regim
contractual , a organigramei și statului de funcții din primăria comunei Daia, județul Giurgiu
-inițiator primarul comunei Daia
11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință -inițiator primarul comunei
Daia
12 . Diverse .

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Ia cuvântul d-l Buzică mihai care spune : ,,Nu ne-au fost înaintate proiectele de
pct. 8 și 9 de pe ordinea de zi și în format scris deși ele sunt pe site-ul
primăriei afișate .,,
Răspunde secretarul . Au fost afișate pe site-ul primăriei și s-au dezbătut și în ședințele
care ațti primit toată documentația și în ,, format scris,,.

hotărâri de la
anterioare , la

Se trece la primul punct al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare locală 2016-2020 – prezintă d-l primar .
D-l primar informează pe cei prezenți despre faptul că ,, în urmă cu 2 luni firma care a întocmit
Strategia de dezvoltare locală 2016-2020 a prezentat în ședința respectivă o parte din
Strategie .niciun proiect nu se
poate face fără să fie prins în această Strategie .,,
După prezentare nu sunt discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul prezentat și se

aprobă cu 8

voturi pentru .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi : proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate , precum si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii
,,Modernizare
strazi in localitatile Daia si Plopșoru din comuna Daia , judetul Giurgiu ,,
D-l primar spune că , pentru acest punct și următoarele 2 de pe ordine de zi l-a invitat pe d-l
Miulescu , care este de specialitate și poate prezenta aceste studii de fezabilitate .

Ia cuvântul d-l consilier Dragomir Mihai , care întreabă :,, Nu trebuia să ni se
de a se face studiile de fezbilitate ?,,

ing.

explice înainte

Ia cuvântul d-l ing. Miulescu stelian :,,Dacă vă explicam înainte v-aș fi întrebat dacă
sunteți
de acord cu ce străzi . În S. F. Este vorba de analiza unui scenariu pentru 15 străzi în
2 variante: una cu
balast de piatră spartă și una cu asfalt .,,
Ia cuvântul d-l consilier Dragomir Mihai , care întreabă :,, La 10 cm de asfalt
dacă trec cu tractorul rezistă ?,,
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care întreabă :,,Din câte straturi e

credeți că ,
format ?,,

Răspunde d-l ing. Miulescu :,, 2 straturi . În proiectul analizat 6 cm cu 4 cm .Acestea
doar SF.-uri .când se va face proiectul se va calcula necesarul corect .
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care întreabă :,,Nu se face canalizarea

sunt

înainte ?,,

Continuă d-l ing. Miulescu :,,Pentru străzile -10 km- și D.C. -1840 m. se vor face exproprieri în
interes public. Dvs. Analizati și se va comanda proiectul .D-l ing. Miulescu
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Ia cuvântul d-l primar , care spune : ,, Acum am putea hotărî , care vor fi cu beton

și care

cu asfalt .,,
Continuă d-l ing. Miulescu :,,Dacă se va respecta proiectul și se va face o infrastructură de 50
cm va fi rezistent . Se pot face modificări la proiect , puteți hotărî și
sumele .,,
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune :,,Normal se face și cu studii ,
terenul permite e OK .,,

dacă

Ia cuvântul d-l primar , care spune :,,CONSITRANS proiectează autostrăzi și
să mă întrebați de ce am refăcut proiectul DC -95 , pentru că nu era în
norme .,,

aeroporturi , o

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune :,,Execuția lucrărilor să se
mod corespunzător .,,

urmărească în

Continuă d-l ing. Miulescu :,,Din păcate banii la comune se dau în luna decembrie ,
și se toarnă asfalt și la temperaturi scăzute. Acolo trebuie gândit .,,

e frig

Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul prezentat și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Se trece la pct 3 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei actualizata a
studiului de fezabilitate ,
precum si a indicatorilor tehnico– economici aferenti
obiectivului de investitii ,,
Modernizare DC 95 din comuna Daia , sat Plopșoru , judetul Giurgiu ,,

Ia cuvântul d-l ing. Miulescu :,, Are 1840 m. Și s-au analizat 2 variante : cel cu beton și cel cu
asfalt , sistem gândit din gard în gard cu troture a de 1,5 -2 m.
Nu sunt discuții se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Se trece la pct 4 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind aprobarea necesitatii si
oportunitatii
intocmirii documentatiilor legale pentru obiectivul de investitii ,, Realizarea
Sistemului de Canalizare in localitatile
Daia si Plopsoru , comuna Daia , judetul Giurgiu .
D-l primar :,, Să vă spun cum gândesc .Evident că nu poți pune asfalt fără
canalizare.Trebuie să
facem canalizarea înainte de asfalt.Canalizarea se va face pe lângă rețeaua de apă.Trebuie să facem studii de
fezabilitate , pentru a se găsi soluțiile .Este nevoie să avem acordul
consiliului , deoarece la străzi ați reproșat că nu
am avut acordul consiliului .,,

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care întreabă :,, Ați luat în calcul pentru asfaltare și
sistemul de canalizare ?,,
Răspunde d-l primar :,,Înainte de asfaltare facem canalizare .,,
Ia cuvântul d-l consilier Dragomir Marius , care spune :,,După canalizare trebuie
treacă 1 an (o iarnă ) pentru compactare și nu se poate pune asfalt .,,

să

Răspunde d-l ing Miulescu :,,Se poate dacă se compactează .,,
D-l primar spune:,,O să fie în garanție .,,
D-l Buzică spune:,,NU se dă garanție .,,
D-l primar spune:,, Nu promit , dar și gazele le consider oportune . Am purtat
primăria Oinacu .,,

discuții și cu

Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul prezentat și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Se trece la pct 5 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind aprobarea planului de actiuni
lucrari de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 pe anul 2017.

sau

-4-

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune :,,D-le primar am rugămintea să
în consiliu, în scris , toți beneficiarii Lg.416 .,,

ne prezentați

Alte discuții nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Se trece la pct 6 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind avizarea retelei scolare

pentru anul

2017-2018 .
D-l primar spune:,, În fiecare an trebuiesc avizate școlile . Sunt 3 , una nefuncțională , iar
proiectul a fost dat de d-na director .Avem studii de fezabilitate și pentru școli. Cum îl am merg la
minister .Să știți pentru când vom veni în consiliu, procedura e greoaie în sistem. ,,

Alte discuții nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Se trece la pct . 7 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind aprobarea numărului și a cuantumului
pentru bursele ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna
Daia .
D-l primar spune:,, Am păstrat numărul , dar am mărit cuantumul pentru cele de studii și de

merit .,,

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care întreabă :,,Câți copii?,,
Răspunde d-l primar :,,18 .,,
Alte discuții nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Se trece la pct . 8 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind aprobarea inchirierii

terenului

arabil din domeniul privat al comunei Daia.
D-l primar spune:,, Acest proiect a mai fost pe ordinea de zi.Vă explic necesitatea . E nevoie
ca toți
crescătorii de animale să obțină teren cu chirie . L-am invitat pe referentul agricol , Vasile
Gabriel , pentru a vă
explica mai bine .
Între timp d-l Neaga Nelu Dumitru așează la vedere obiectivul cu care înregistrează această
ședință
, iar d-l primar i se adresează cu rugămintea de a închide camera de luat vederi , făcând precizarea că ,, promit că , pe
viitor ședințele vor fi filmate , vor fi online .,,
Se dă cuvântul d-lui Vasile Gabriel , care spune :,, Vă aduc la cunoștință și vă rog să
hotărâre. De la 1 martie se vor elibera adeverințe pt. APIA .

adoptați o

D-l Umbră întreabă :,,Cât teren are primăria ca să-l poată închiria ?,,
Continuă agentul agricol , d-l Vasile Gabriel :,,Este necesară adoptarea unei hotărâri.,,
D-l Neaga Dumitru :,,Veau să întreb OUG 34 mai este valabilă ?.,,
D-l Tudorache Marin : ,,Dacă nu închideți camera de luat vederi d-le Neaga , vă rog să părăsiți sala.,,
D-l Neaga Dumitru :,,E ședință publică.,,
D-l președinte de ședință suspendă ședința 10 minute.
După suspendare se reiau lucrările ședinței .
D-l președinte spune (adresându-se d-lui Neaga ):M-am făcut înțeles ? În primul rând
acordul consiliului de la începutul ședinței.Poți să înregistrezi , dar să nu filmezi .,,

trebuia să ceri

D-l Vasile Gabriel spune:,, ca să-i răspund d-lui Neaga la acest moment OUG 34/2013 este
în
vigoare .D-l primar în baza hotărârii de consiliu admite procedura , dar nu o poate face fără
hotărârea consiliului .
Eu trebuie să solicit proprietarilor de animale crotalierea , ne vom suprapune
cu adeverințele de la APIA .Suprafața ,
care se va atribui fiecărui proprietar se va face în bazxa legii
, conform UMV .În momentul în care aduce o listă se pot
face verificări și de la APIA se poate
retrage subvenția .,,
Ia cuvântul d-l consilier Ivan Petre , care spune:,,Cine are pământ închiriat să plătească impozitul până
la 31 decembrie, iar anul următor să-i ia terenul , dacă nu a plătit .,,
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Moroacă o listă cu persoanele care au terenîn chirie și nu au plătit.Vreau să se

solicitat d-l

prezinte la ședința următoarelista , în scris.Dacă aveam lista nu mai erau suspiciuni acum .
Dacă nu se plătesc datoriile atunci nu se mai închiriează .,,
D-l primar spune:,, La licitație se pleacă de la un preț, în baza evaluării .,,
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune:,,Vreau să clarificăm , că sunt prea multe
bârfe . Avem 159 ha, de terenul ăsta beneficiează numai crescătorii de
animale ?,,
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune:,,Există persoane care nu au animale și
propun pasul pentru licitație din 10 în 10 lei ,,
Ia cuvântul d-l consilier Dragomir Marius , care propune un pas din 50 în 50 lei .
Ia cuvântul d-l consilier Zlotea ilie , care spune:,, Eu zic că e mai bine din 10 în 10
D-l primar :,, Haideți să nu ne gândim doar la bani . Dacă omul nu va avea
interesul este să-l executați sau să-l ajutați ,,

lei ,,

posibilitate ,

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune:,,să existe clauză în contract, să
se
stipuleze, dacă nu se plătește să se rezilieze . D-le primar dacă dorești trebuie să riști.Atunci să-l dăm fără
bani.Cu APIA sunteți pe un teren minat .,,
Ia cuvântul d-l consilier Ivan Petre , care spune:,, cine nu plătește pe anul trecut să i se ia
, iar termenul de închiriere să fie de 7 ani și nu mai mult .,,
Alte discuții nu mai sunt si se trece la vot .
SE supune la vot perioada de închiriere de 10 ani și nu se aprobă . S-a votat astfel: 6 voturi
și 2 voturi împotrivă :Dragomir Marius și Ivan Petre .

terenul

pentru

Se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat și nu se aprobă .S-a Votat astfel : 7 voturi
și 1 abținere: Dragomir Marius .

pentru

Ia cuvântul d-l primar , care propune o ședință extraordinară în care să se discute din nou
proiect de hotărâre .

acest

Se trece la pct . 9 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind modificarea si completarea
HCL
nr.15/ 2014 privind aprobarea normelor de organizare , administrare si exploatare a pajistei
comunale , precum si a
procedurii de inchiriere a pajistei .

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care întreabă :,, Ce înseamnă amenajament
pastoral ?,,
Explică agentul agricol , Vasile gabriel :,,Studii pedologice prin care se analizează ,
calculează, pe lângă cartarea agrochimică și planul de fertilizare , evaluare a speciilor de
de pe teren , pentru valoarea nutritivă, precum și alți indicatori .

plante

Alte discuții nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Se trece la pct . 10 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind modificarea și completarea
posturilor bugetare cu funcții în regim contractual , a organigramei și statului de funcții din
primăria
comunei Daia, județul Giurgiu.
Nu sunt discuții se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru .
Se trece la 11 al ordinei de zi : proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de ședință
D-l Zlotea Ilie îl propune tot pe d-l Tudorache Marin .
Nu sunt discuții se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru și 1 abținere -Tudorache

Marin.
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D-l președinte propune înscrieri la cuvânt . După ce lista se închide se dă cuvântul fiecpărei
persoane , care s-a înscris.
Ia cuvântul d-l Dragomir marius , care spune :,, D-l Simionescu a spus că face multe
drumuri , sunt
de acord să-i dăm o mașină , mașina primăriei. Dacă tot vrea să facă ceva pentru
comună să- dăm concursul .,,
Ia cuvântul și d-l consilier Răbîncă Ionuț Lucian , care își anunță demisia . D-l președinte
de demisia d-lui consilier .

ia act

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care informează :,,D-le primar , o problemă
gravă
cu câinii , o haită de câini există în zona CFR . Trebuie să facem ceva cu câinii să
luăm atitudine ,
pentru că o să ajungem să creștem câini. Dacă mai stăm 3 luni o să ajungă
la un număr dublu .,,
Răspunde d-l primar :,, Știu și în Dăița .,,
Ia cuvântul și d-l consilier Tudorache marin , care propune un proiect de hotărâre cu
proprietarii de câini , iar aceștia să-i țină legați .,,

amenzi pentru

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care informează :,, o problemă și cu
Este prea mare distanța între ele .,,

tomberoanele.

Răspunde d-l primar :,, Am discutat cu ADI și suntem obligați pentru viitorii 8 ani.Suntem
privilegiați avem un număr mare de tomberoane.Ptețul e mic , ceea ce este îmbucurător.Incerc să suplimentez cu
alte tomberoane. Până în 2020 vom fi obligați să facem colectare selectivă.,,

Ia cuvântul d-l consilier Tudorache tudor , care spune :,,Trebuie să se achite taxele ,
să se facă declarații și să se achite.,,

vă rog

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune :,,Am o propunere.Să facă un sacrificiu și să
meargă cineva din aparatul primăriei la fiecare cetățean .,,
Ia cuvântul și d-l Simionescu care informează despre faptul că în ceea ce privește câinii fără
stăpân ,,există 2 -3 variante. Am luat legătura cu mai multe asociații , care nu au capacitate , reprezentanții
s-au oferit să facă un pateneriat : o parte pe fondurile lor , o
parte pe fondurile primăriei. Altă variantă
pe fonduri europene sau pe fonduri proprii un
padoc , și se vor crea și locuri de muncă . Vom pune și pe
site-ul primăriei aceste
informații . ,,
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune :,, Se întâmplă la Băneasa. Iau
și seara le dă drumul .Noi să luăm măsuri , pentru că , chestia asta nu se va rezolva
niciodată .

câinii

D-l Simionescu spune:,,Monitorizăm , de aceea avem în proiect și 32 de camere de

video

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune :,,Cu monitorizarea e un lucru

bun.,,

în comună .,,
Ia cuvântul și d-na Anin Ileana , care spune:,, Primul lucru aș vrea să nu mai înregistrați
ședința pe ciorne , până faceți camere de luat vederi .A doua problemă: tot se
discută în ședință să-i dați
mașină în primire d-lui consilier personal și vreau să știu cine
are telefon de la primărie , să folosească
telefonul personal . Vă rog să le reduceți . Fiecare salariat să-și plătească transportul și telefonul , căci în
cazul consilierului personal este un caz special că aleargă în colo și încoace.,,
Ia cuvântul și d-na Zlotea Elena , care spune :,,Vin cu propunerea ca d-lui consilier
personal să-i dați mașină de serviciu .Pe vremea fostului primar s-au făcut niște gropi. Pentru ce le-a
făcut nu știu , firma care a făcut gropile și a luat banii să se ducă în curtea

-7Morii să ia moluz și să le astupe.D-na secretară la procesele verbale nu prea scrie tot ce se
la ședințe. Mai spune și minciuni.,,

spune

Față de afirmațiile d-nei Zlotea Elena , d-l consilier Dragomir Marius are un
schimb de
replici , pe un ton mai ridicat cu d-na Zlotea :,, Nu ție rușine să se adresezi astfel d-nei secretare...,,
Ia cuvântul și d-l Neaga , care spune :,,Problema câinilor , mai importanți sunt copiii. O
mașină a lovit un băițel și nici acum nu există indicator ,, atenție școală ,,Îi
mulțumesc d-lui primar că a
dat zăpada , niciun primar nu a mai dat zăpada. OUG 34 a zis
d-l Gabi că e în vigoare. Îi mulțumesc d-lui
Dragomir că nu a votat, este o reglementare
nouă , ca atare orice este în contradicție cu o lege veche .
Lg. 544 /01, conform acestei legi , eu cetățean vreau ca, atunci când îl întreb pe funcționar , care este în
slujba cetățeanului , ceva acesta să răspundă .Problema tomberoanelor, eu nu voi plăti atâta timp cât sunt la
mare distanță amplasate .D-l primar ați promis în campanie că veți sprijini cetățenii în obținerea
fondurilor europene . Prioritar este cetățeanul .Trebuie venit în întâmpinarea lui .
D-le primar sunteți
primarul tuturor cetățenilor.,,
Ia cuvântul și d-l Umbră Paul , care spune :,,Discutăm despre milioane și nu suntem
în stare
să reparăm niște bănci la școală .Am reținut că dați din partea primăriei burse . Eu
vreau să sponsorizez
200 lei /lună pentru 2 copii olimpici .,,
D-l primar spune ( adresându-se d-lui Umbră ) :,, Vă felicit și vă multumesc pentru
dvs. un exemplu de bună practică .,,

initiativă . Ca

Ia cuvântul și d-na Umbră spune:,, Noi actele la notariat le facem în euro , la cursul
BNR ,
deci propun ca și chiria pentru islaz să fie în euro . Întreb când se va întocmi
cadastru la extravilan ? ,,
Răspunde d-l Vasile Gabriel :,, Sunt fonduri , dar ne-am împotmolit la moșteniri.,,
Ia cuvântul d-l Buzică Mihai , care spune:,,Din bugetul ăla propădit care-l avem la
primărie, trotuarele nu sunt deszăpezite , achiziționați o freză la primărie și vă garantez că
zile se face dezspezirea .,,

în 2

D-l primar spune:,, La Plopșoru e o casă lângă parc , respectiva clădire s-o
reabilităm și
să-i dăm o nouă destinație . Avem posibilitatea pe fonduri europene . Pentru
medicii veterinari nou veniți
să le închiriem în Dispensarul Uman .,,
Ia cuvântul și d-na Anin Ileana , care spune:,, Mai bine la Dispensar aduceți un doctor să facă
radiografii .,,
Ia cuvântul și d-l Tănase Ionel , care spune :,, La Dăița , casa în care locuiește Preotul nu e
casă parohială , acolo avem încă un spațiu .,,
D-l primar spune:,, Urmează să mai dăm în lucru studii de fezabilitate și de la Calea
până la ieșirea din sat spre Giurgiu .,,

Ferată

Ia cuvântul și d-l Neaga , care întreabă :,,Apa când ?,,
Răspunde d-l primar :,, Deocamdată ne judecăm cu contructorul .,,

Ia cuvântul și d-l Umbră Paul , care întreabă :,,Studiul de fezabilitate îl plătește primăria ?,,
Alte discuții nu mai sunt și se declară închisă ședința.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
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