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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

Proces verbal 

 

             Încheiat astăzi, 06.06.2018, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Daia 

convocat prin dispoziția nr. 172/31.05.2018 şi care se desfășoară la sediul Șolii generale nr.1 Daia, 

domnii consilieri fiind invitaţi prin convocarea nr.3736/31.05.2018.  

            Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia, precum şi referent Buradel Elena-Roxana. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi următorii 7 din 8 consilieri in funcție, și anume: 

Buzica Mihai, Dragomir Marius, Nitu Petre, Tănase Ionel, Mihai Petre, Stanciu Costică şi Iordache 

Nicolae. Este absent dl consilier Ghidanac Fanel. 

            Preşedinte de şedinţă este dl. Buzica Mihai, ales în baza HCL Daia nr.22/10.04.2018, care 

declară ședința deschisă. 

Domnul Mihai Buzică: Bună ziua! Deci avem numărul de consilieri necesar? 

Doamna Secretar: Da. 

Domnul Mihai Buzică: Declar ședința deschisă. Să citim… se supune la vot procesul verbal. La 

procesul verbal, doamna secretară, eu am unele obiecțiuni. 

Doamna Secretar: Ni le dictați şi modificăm. 

Domnul Mihai Buzică: Cu modul cum s-a desfășurat pe perioada ședinței anumite, persoane care văd 

că nu a mai venit acum că nu mai are interes, sau eu stiu… 

Doamna Secretar: Față de ce au spus? 

Domnul Mihai Buzică: Și modul de comportare și… 

Doamna Secretar: Păi am înțeles domnul președinte, dar noi am redat tot.  

Domnul Mihai Buzică: Ați redat mai așa, mai pe larg… 

Domnul Primar: Doamna Secretar, ceea ce facem noi nu face nimeni, cuvânt cu cuvânt. 

Domnul Mihai Buzică: Domnule Primar, când oi fi dumneata președinte de ședință atunci poți să faci 

ce vrei. Deocamdată consiliul conduce, primarul e primar. 

Doamna Secretar: Domnule Buzică, de redactat am redactat, v-a deranjat atitudinea, toată 

atmosfera… E la îndemâna dvs., domnilor consilieri, aveți un regulament pe care trebuie să îl puneți 

în aplicare. Dacă vreți vreodată, când doriți dvs., vă stau la dispoziție și discutăm. 

Domnul Mihai Buzică: E regulametul de organizare și funcționare al CL. Corect. 

Doamna Secretar: Da, și acolo scrie foarte bine ce atribuții are președintele, fiecare consilier în parte 

și cetățenii care participă. 

Domnul Mihai Buzică: Apropo până nu îi dăm drumul la asta, l-ați dat și la noii consilieri 

regulamentul de organizare și funcționare, ca să știe și ei? 

Doamna Secretar: Îl au pe site. 

Domnul Mihai Buzică: Ăștia care sunt noi.  

Doamna Secretar: Oricum îi aștept de luni să își ridice tabletele doamnule Iordache, domnule Stanciu. 

Domnul Mihai Buzică: E bine să știe și ei regulamentul ca să știe despre ce este vorba, dacă vrea să 

citească, dacă nu, treaba lor. Deci, în primul rând, la procesul verbal este menționat, eu nu am votat 

hotărârea pe care am expus acolo în legătură cu domnul Roșu. Am făcut o expunere că dânsul e jurist, 

că poate să reprezinte comuna, se găsește acolo, eu nu am votat dar am văzut că am apărut, din gălăgia 

aia, din haosul ălă ce a fost creat, că am votat. 

Doamna Secretar: Nu ați votat? 

Domnul Mihai Buzică: Nu am votat doamnă, eu proiectul ăla nu l-am votat, deci să menționeze în 

procesul verbal că eu nu l-am votat, e proiectul care eu l-am susținut și am menționat în mod expres că 

domnul Roșu poate să fie juristul.. 

Doamna Secretar: Și se și ocupă, să știți! 

Domnul Mihai Buzică: Eu mă bucur dacă se ocupă, ar fi bine și la tribunal să se ocupe să nu mai ia 

alții 50 de milioane să ne trezim tot acolo. Dacă tot ia 30 și ceva de milioane să ne reprezinte cu success. 

E menționat de dvs., ați menționat acolo că …unde am susținut… 

Doamna Secretar: Da am scris ceea ați zis. 
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Doamna Secretar (referitor la ședința trecută) Domnul Stanciu? 

Domnul Mihai Buzică: S-a abținut și Costică și… 

Doamna Secretar: Atunci domnul Iordache a votat pentru.  

Domnul Mihai Buzică: Păi a fost încurcătură pentru că a fost haos. Nu știu dacă domnul Iordache a 

votat sau nu a votat, eu vă spun… 

Doamna Secretar: Ba da, pentru că au ridicat mâna, au fost 4 voturi. 

Domnul Mihai Buzică: O fi fost, eu v-am spus… 

Doamna Secretar: Da, 4 au fost, deci domnul Iordache a votat pentru si Domnul Buzică s-a abținut. 

Domnul Mihai Buzică: Doamnă, eu v-am spus să menționați că … 

Doamna Secretar: O să facem aceastăm modficare... 

Domnul Mihai Buzică: Eu la acest proiect nu am votat, nu știu ce a votat, mergeți pe ghicite... 

Doamna Secretar: Nu mergem pe ghicite. 

Domnul Mihai Buzică: Aveți înregistrarea, puteți să o luați din nou. 

Doamna Secretar: Deci au fost 4 voturi. 

Domnul Mihai Buzică: Mai există înregistrarea?  

Doamna Secretar: Păi trebuie să existe. 

Domnul Mihai Buzică: Dacă există o luați din nou și vedeți și verificați. 

Doamna Secretar: Da, verificăm. Deci 4 au fost clar, și e clar că greșeala este între dvs.Buzică și 

domnul Iordache care a votat pentru. 

Domnul Mihai Buzică: Eu v-am spus. 

Doamna Secretar: Da, am înțeles și o să corectăm. 

Domnul Mihai Buzică: Eu am avut… 

Doamna Secretar: Deci la proeictul 7. 

Domnul Mihai Buzică: La proiectul 7 cu mențiunea că a fost un haos datorită unor persoane care... 

Doamna Secretar: Numai citind se vede că a fost haos. 

Domnul Mihai Buzică: Așa, dar trebuie și menționat că de asta s-a și înțeles invers. 

Doamna Secretar: Da, am trecut. Altceva, domnule Buzică? 

Domnul Mihai Buzică: Asta era obiecțiunea, pentru că la proiectul ăsta …de aia nici nu am semnat 

nimic pentru că eu nu am votat. 

Doamna Secretar: Da, dar știți că, conform regulamentului şi statutului, dvs., votați nu votați, trebuie 

să semnați. 

Domnul Mihai Buzică: Am avut niște obiecțiuni la momentul ăla. Prea în scurt așa… 

Doamna Secretar: Și la prima tură și la a 2-a? 

Domnul Mihai Buzică: Și la prima și la a 2-a da… 

Doamna Secretar: Da bine, deci asta a fost da? 

Domnul Mihai Buzică: Da, se supune la vot cu obiecțiunile pe care le-am menționat eu. 

Doamna Secretar: Da, facem precizarea, sigur așa a fost. 

Domnul Mihai Buzică: Cine este pentru procesul verbal modificat? 

Domnul consielier Stanciu Costică: Votăm acum? 

Doamna Secretar: Da, acum. 

Domnul Mihai Buzică: Păi se votează, Costică! 

Doamna Secretar: Da acum, dvs votati și noi trecem în procesul verbal al acestei ședințe. 

Domnul Primar: Votează cine a fost prezent la ședința respectivă. 

Doamna Secretar: Deci, în procesul verbal al acestei ședințe, ce am discutat noi acum, trimitem cu 

modificarea asta, se trimtie la prefectură, și ce am vorbit noi acum se va regăsi în procesul verbal al 

aceste ședințe. Da? Că ați aprobat cu următoarea modificare: la proiectul nr. 7 datorită haosului din 

sală, s-a menționat în mod greșit voturile pentru și abțineri în sensul că în locul domnului Iordache a 

fost trecut domnul Buzică. Deci așa se va regăsi în procesul verbal.   
Domnul Mihai Buzică: Cine este pentru? În forma modificată… 

Domnul Primar: 6 

Doamna Secretar: 6 

Domnul Primar: Nu votează domnul Mihai Petre că nu a fost prezent. 

Doamna Secretar: Da. 
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   Se votează procesul verbal al ședinței din 27.04.2014 cu modificarea punctului 7 de pe ordinea 

de zi, unde s-au menționat în mod greșit voturile pentru și abțineri în sensul că în locul domnului 

consilier Iordache Nicolae a fost trecut domnul consilier Mihai Buzică. Se aprobă cu 6 voturi 

pentru. Se abține domnul consilier Mihai Petre, care a fost absent de la ședință. 

Domnul Primar: O să fac la fiecare vot precizări pentru a putea și a menționa, ne este ușor la 

numărătoarea  voturilor, având în vedere că avem audio nu video. 

Doamna Secretar: Deci 6 voturi pentru, s-a abținut domnul Mihai Petre. 

Domnul Mihai Buzică: Deci să îi dăm drumul la proiectele care sunt inițiate, domnul primar, 

prezentați-vă… 

Domnul Primar dă citire ordinii de zi: 

1.   Modificarea componenței comisiei de validare a mandatelor de consilieri; 

2.   Încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Tudorache Marin și declararea locului de 

consilier local vacant; 

3.   Validarea mandatului de consilier al domnului Ștefan Ion; 

4.  Validarea mandatului de consilier al domnului Stancu Gheorghe; 

5.   Desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Daia, în consiliul de administrație al 

Şcolii gimnaziale nr.1 Daia. 

Domnul Mihai Buzică: Doamna secretară, acum eu aș propune că la proiectele astea să avem și diverse 

că mai avem și noi de pus întrebări, să suplimentam. 

Doamna Secretar: Dacă este legal și scrie în lege că trebuie să trecem pe ordinea de zi puteți să treceți! 

Domnul Stanciu Costică: Noi propunem să trecem pe ordinea de zi și un punct diverse. 

Doamna Secretar: Conform legii, aveți așa. Deci avem: interpelări, întrebări, informări, pe viitor trec 

exact ca în lege: întrebări, interpelări…, aveți toate astea, acolo se încadrează și dacă vor cetățenii ceva, 

tot acolo, nicăieri nu este trecut ca ,,diverse“. 

Domnul Stanciu Costică: Da doamnă am înțeles, nu mai continuați că nu are rost, am înțeles. 

Domnul Primar: Doamna secretar? A câta ședință este domnul Buzică peședinte? 

Doamna Secretar: A 3-a. 

Domnul Primar: Nu ar fi trebuit să avem și alegerea următorului președinte de ședință? 

Doamna Secretar: O să avem…poate până la sfârșitul lunii. 

Domnul Primar: Păi pe ordinea asta? Nu e pe ordinea asta de zi să alegem președintele pentru 

următoarele.  

Doamna Secretar: Deci poate în această lună vom mai avea vreo extraordinară, nu avem de unde să 

știm și pe el îl puteți alege și la începutul lunii iulie. Cum am făcut și altădată, deci se alege în momentul 

ăla. 

Domnul Mihai Buzică: E, poate tot Buzică o să fie și… 

Doamna Secretar: Nu se poate domnule 2 mandate consecutive. Scrie în lege, o să vă spun exact 

articolul. 

Domnul Mihai Buzică: E na, unde scrie, se poate doamnă orice!  

Domnul Mihai Buzică: Deci mergem la …să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotriva? 

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate. 

Domnul Mihai Buzică: La punctul nr 1. avem modificarea componenței comisiei de validare a 

mandatelor de consilieri. 

Domnul Stanciu Costică: Am și eu o întrebare la punctul 1, dacă poate să îmi răspundă, cu ce se ocupă 

această comisie și pentru ce? 

Domnul Mihai Buzică: Păi da nu e treaba noastră, poate să vă spună doamnă secretară . 

Domnul Primar: Doamna secretar poate să vă explice mai bine cu ce se ocupă comisia respectivă și 

care este importanța ei. 

Domnul Stanciu Costică: Deci analizează consilieri carea urmează să fie numiți în funcție. 

Doamna Secretar: Exact, da. Adică aveți de la partide niște adrese în care se confirm… 

Domnul Stanciu Costică: Ok, am înțeles, până aici, următoarele puncte, deci când are loc această 

comisie? Dacă noi să zicem că am alege-o astăzi, o completăm, o facem, o validăm, când are timp să 

se ocupe de acești 2 consilieri care intră, să analizeze situația lor? 
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Doamna Secretar: Acum, avem toate materialele, exact ca și în ședința de constituire. S-a întâmplat 

lucrul ăsta și când s-a ales viceprimarul. Atunci alta a fost problema... 

Domnul Stanciu Costică: Nu…eu ma gândeam că putea să existe o.. 

Doamna Secretar: Nu există o altă prevedere.  

Domnul Stanciu Costică: Să le lăsăm timp sa aibă…  

Doamna Secretar: Se face pauză, eu v-am pregătit formularele, materialele le aveți... 

Domnul Stanciu Costică: Și la următoarele puncte mai am de obiectat ceva pentru că sunt formațiuni 

politice care eu nu mai aud de ele, adică… 

Doamna Secretar: Păi și, le desființați dvs., sau cum? 

Domnul Stanciu Costică: Nu le desființez eu … 

Doamna Secretar: Cum nu ați auzit dacă sunt trimise adrese… 

Domnul Stanciu Costică: Deci sunt adrese făcute de liberali nu știu care, care nu știu dacă mai există. 

Doamna Secretar: Dvs. știți că orice partid s-a constituit conform legii partidelor și nu noi hotărâm 

că nu mai există partidul ăla, instanța, alții, ei s-au inregistrat... 

Domnul Stanciu Costică: Păi și dacă nu mai există, s-a desființat, s-a dizolvat.. 

Doamna Secretar: Păi există, aveți cunoștințe că … 

Domnul Stanciu Costică: Nu am cunoștințe, asta vreau să vă întreb ca să știu ce votez. 

Doamna Secretar: Haideți să vedem dacă se ajunge, nu are rost să vorbim înainte. 

Domnul Stanciu Costică: Uniunea Natională pentru Protecția României, unde există partidul ăsta? De 

asta zic… eu vă întreb… 

Doamna Secretar: Și să vă zic eu unde are sediul sau ce? O să ne zică reprezentantul lor aici în 

consiliu. Există, normal! Are ștampilă, a semnat, și-a scris numele întreg, deci președintele partidului 

există nu este o fantomă. Dvs ce faceți, mă certați pe mine? 

Domnul Stanciu Costică: Păi nu vă cert. 

Doamna Secretar: Păi nu dar trebuie să avem puțin bun simț în dialog. 

Domnul Stanciu Costică: Nu facem ceva ca să pierdem timpul. 

Domnul Mihai Buzică: Costică! La obiect ! Deci ai ceva de comentat în legătură cu comisia? 

Doamna Secretar: S-a desființat partidul știți dvs? Ce vreți să știți? 

Domnul Mihai Buzică: Bun! E dreptul tău poti sa te informezi, doamna secretară nu face politică. 

Doamna Secretar: Eu sunt în politică implicată sau în vreun partid? Credeti că știu sediul lor? Eu 

primesc documente și vi le prezint, mai mult nu am altă treabă. 

Domnul Mihai Buzică: Mai are cineva de comentat în legătură cu proiectul ăsta? Deci eula proiectul 

ăsta propun în felul următor: să rămână comisia cum este constituită la momentul de față. 

Domnul Tănase Ionel: Sunteți în eroare domnul președinte! 

Domnul Primar: Lăsați-l să vorbească până la capăt, trebuie să se facă de râs. 

Domnul Mihai Buzică: Deocamdată este atacată în contencios administrativ de către prefectură în 

instanță, să vedem ce verdict dă instanța, cum este și Păun, cum sunt și ceilalți consilieri în instanță se 

așteaptă verdictul pentru ei, dacă instanța spune că comisia a fost constituită greșit, se dizolvă și se 

alege din nou. Așa spune legea, că vrem noi sau vrea altcineva … nu știu, asta este propunerea mea 

pentru că este atacată în contencios instanța o să își dea verdictul, o să spună dacă a fost constituită 

corect sau nu, atunci se dizolvă… domnu Tănase deocamdată vorbesc eu vă rog eu frumos, după aia 

dacă vreți să luați cuvăntul.  

Domnul Tănase Ion: Cum să vorbești tu, când tu vorbeai cu cetățenii mai înainte în loc să vorbești cu 

noi consilierii. 

Domnul Mihai Buzică: Păi dacă vrei să intri în polemici cu mine… 

Domnul Tănase Ion: În contencios sunteți cu prefectura nu cu mine. 

Domnul Mihai Buzică: Prefectura, dumneata, ai făcut plângere prealabilă. 

Domnul Tănase Ion: Aia este altceva! 

Domnul Mihai Buzică: Ai primit și răspuns la ea! 

Domnul Tănase Ion: În contencios sunteți cu prefectura nu cu mine! 

Domnul Mihai Buzică: Până se judecă și instanța își dă verdictul să spună dacă comisia a fost 

constitută greșit sau nu… comisia la momentul respectiv a validat consilieri. Dacă era ilegal, a validat 

pe Stanciu și pe Iordache, deci tot comisia asta i-a validat și pe ei 2. 

Domnul Tănase Ion: Nu era în contencios atunci. 



5 
 

Domnul Mihai Buzică: Tot atunci era domnu Tănase. 

Doamna Secretar: Deci nu primisem. 

Domnul Mihai Buzică: Ce nu primisem? S-a primit doamnă….am eu materiale, nu am la mine, dar e 

luată de la instanță și de la prefectură, când s-a primit. 

Doamna Secretar: Dacă îmi dați voie, v-am făcut niște răspunsuri cu privire la aprobarea altor 

hotărâri, care au obiect asemănător cu cele de la instanță. Ați votat și ați acceptat lucrul acesta, când s-

a pus problema încetării mandatului prin demisie a domnului Barbu, deși cu privire la domnul Barbu 

există o hotărâre atacată la instanță care a încetat ca urmare a absențelor, da? Peste 3 absențe. 

Domnul Mihai Buzică: A fost respinsă și si-a dat demisia. 

Domnul Marius Dragomir: Și aia a fost câștigată, aia a câștigat-o. 

Domnul Mihai Buzică: Care? Aia cu lipsul  

Domnul Marius Dragomir: S-a câștigat pentru că trebuia să aibă 4. 

Domnul Mihai Buzică: 4, știe doamna secretară, și în urma la….. a fost dat afară Gebega 

Doamna Secretar: Acum vorbim despre altceva. Vorbim că se poate dacă are un alt conținut, nu este 

identic cu cel atacat. V-am răspuns la asta, și din Constutuție și din legea 554, deci de peste tot. Pe de 

altă parte conform art.31 alin 2 din 215, comisia de validare trebuie să existe pe toată durata mandatului 

de 4 ani. A fost atacată pentru că ați adoptat-o fără să țineți cont de ceea ce în proiectul de hotărâre era 

menționat. Trebuia trecute acolo persoanele alese ca președinte, secretar și membru. Proiectul de 

hotărâre a fost făcut cu respectarea prevederilor legale. Dvs. v-a atacat, ne-a atacat că nu este doar a 

dvs. această hotărâre pentru faptul că nu s-au respectat și aceste prevederi. 

Domnul Mihai Buzică: Și nu trebuie să stăm să vedem ce motivează instanța? 

Doamna Secretar: Păi am văzut … 

Domnul Mihai Buzică: Păi da… 

Doamna Secretar: Păi ăsta este motivul pe care vi-l spun. 

Domnul Mihai Buzică: Păi nu doamnă da am primit noi hotărâre și spune comisia a fost…. nu. E 

făcută o adresă, deci nu s-a judecat, când s-o judeca și hotărârea 23 și 24 atunci instanța dă verdictul!  

A fost făcută legal sau nu a fost legal. Noi ne facem? Ne scărpinăm cu mâna stângă pe partea dreaptă? 

Instanța hotărește! Cum e Păun suspendat, cum e atacat toți pe motivul ăsta, așa e și hotărârea asta. Au 

fost validați 2 consilieri? Părerea mea, restul să facă ce vrea, eu vă spun pe legalitate că comisia a fost. 

Doamna Secretar: Și eu pe ce vă spun? 

Domnul Mihai Buzică: Doamnă e făcută și sunt reprezentați de fiecare partid, ceea ce știi și dumneata, 

deci comisia a fost completată, unul din membri care au fost la momentul când s-a validat Consiliul 

Local a fost subsemnatul și restul în urma consilierilor care au părăsit consiliul local s-a procedat dar 

prin vot, nu cum au intrat consilieri acum în comisia în care ăla deja a fost destituit da? A fost supus la 

vot. 

Domnul Primar: Dar există în lege prevedere expresă că un consilier e obligatoriu să fie pe toată 

perioada mandatului validat? Nu este același lucru, asta încerc să explic.  

Doamna Secretar: Nu este vorba de un consilier. Prevederea expresă din lege este că trebuie să existe 

comisia de validare. 

Domnul Mihai Buzică: Corect! 

Domnul Primar: Pentru comisia de validare există prevedere expresă în lege în care comisia trebuie 

să existe pe toata perioada mandatului. 

Doamna Secretar: Deci aceea nu are ales președinte, secretar și membru. 

Domnul Primar: Aia a atacat-o, e normal, din momnt ce ai .. 

Domnul Mihai Buzică: Cum e normal? 

Doamna Secretar: Nu ați ales așa. 

Domnul Mihai Buzică: Păi cum doamnă? 

Doamna Secretar: Nu ați ales așa. 

Domnul Mihai Buzică: Doamnă dacă oamenii ăștia au fost validați de comisia aia, dumneata vii și 

spui că nu a fost? 

Doamna Secretar: Pe motivul ăsta au atacat. 

Domnul Mihai Buzică: Da doamnă, dar nu a venit, de la instanță nu a venit pronunțarea să spună e 

ilegal sau nu și dumneata vrei să schimbi componența la comisie. 

Domnul Tănase Ion: Și dacă vine și spune că e ilegal? 
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Domnul Mihai Buzică: Atunci… 

Domnul Primar: Și dacă o spună în 2020? 

Domnul Mihai Buzică: Atunci va fi și cu viceprimarul, tot la fel, în 2020, așteptăm care e problema… 

Și cu Păun la fel. 

Domnul Primar: Dar nu spune nicăieri în lege că de ce primarul este obligatoriu să fie …. 

Doamna Secretar: Nu o să spună așa. 

Domnul Mihai Buzică: Cum o să spună doamnă, dar dumneata poți să anticipezi ce spune o instanță? 

Se supune la vot. 

Domnul Tănase Ion: Din punctul de vedere al prefecturii ajunge in instanță, o instanță capabilă … 

Domnul Mihai Buzică: Băi Tănase când oi fu președinte hotărâști, deocamdată fă-ți vânt acolo. 

Doamna Secretar: Proiectul de hotărâre îl găsiți pe site, exact textul de lege, votat, si cum nu s-a 

respectat proiectul de hotărâre pe care l –au avut domnii consileri, despre el vorbim, si atunci cum pot 

eu să spun că prefectura... 

Domnul Mihai Buzică: Nu a motivat atunci doamna secretară în procesul verbal că comisia este 

constitută greșit... dar nu facem acum aici proces. Dânsa nu a motivat atunci, avea tot dreptul să 

motiveze, nu l-a motivat, mai are cineva obiecțiuni la proiectul cu validarea comisiei? 

 Domnul Tănase Ion: Păi eu am zis obiecțiunea mea care este. Dacă o să fie... 

Domnul Mihai Buzică:  Asta este…vedem ce spune instanța. Instanța ..cum va fi și cu vice și cu Păun 

care a fost suspendat și hotărește instanța, să pună în aplicare da?  Cine este pentru?  

Doamna Secretar şi domnul Primar: Pentru ce ? 

Domnul Mihai Buzică:  Ca să voteze…comisia, să propună…..cine e pentru comisie? să schimbe da 

sa nu? Ce vreți să propun să votam?   

Domnul Primar: Pot să mai fac și eu încă o precizare cum am facut la fiecare prostie care ați făcut-o?  

Domnul Mihai Buzică: Vorbiți la diverse dacă vreți. 

Domnul Primar: Iarăși comiteți o ilegalitate... 

Domnul Mihai Buzică: Lasă domne, să le comitem noi că le suportăm noi, nu le suporti dumneata, 

dumneata ți-ai angajat avocat ca să judece cu noi, Consiliul Local. 

Domnul consilier Tănase Ion: Nu așa sună întrebarea la punctul ăsta. 

Doamna Secretar:  Deci dacă nu doriți să faceți nicio propunere ….. 

Domnul Mihai Buzică: Am întrebat dacă sunt discuții domnu Tănase, nu s-a discutat nimeni. Se 

supune la vot. Cine este pentru? 

Domnul consilier Tănase Ion şi Domnul Primar: Ce supunem la vot? 

Domnul Mihai Buzică: Păi am spus, discuții. 

Domnul Primar: Ce? 

Domnul Mihai Buzică: Proiectul ăsta... 

Domnul Primar: Discuțiile? Cum supunem discuțiile? 

Domnul Mihai Buzică: Păi am spus discuții dacă mai sunt. 

Domnul Primar: Care proiect? 

Domnul Mihai Buzică: Proiectul care... 

Domnul Primar: Cum se numește? 

Domnul Tănase Ion: Zice ,,modificarea componenței de validare”. 

Domnul Mihai Buzică: Păi și am întrebat daca sunt discuții. 

Domnul Tănase Ion: Deci, cine este pentru modificare? 

Domnul Mihai Buzică: Păi nu am întrebat așa? 

Domnul Stanciu Costică: Pe mine treceti-mă că eu ma abtin. 

Domnul Mihai Buzică: Băi, Costică, se supune la vot mă, nu face fiecare ce vrea aici. Cine este pentru? 

Pentru modificare… 

Domnul Marius Dragomir: Citește tot rândul de acolo.. 

Domnul Mihai Buzică: Cine este pentru modificarea comisiei? 1,2,3. Deci… hai să mergem mai 

repede aici. Abțineri? Cine se abține? 

Domnul Primar: Voturi pentru: Niță, Iordache și cu Tănase și s-au abținut ceilalți prezenti.  

3 voturi pentru: Nițu P., Tănase I., Iordache N. S-au abținut cosilierii:  Dragomir M., Buzică M., Stanciu 

C.,  Mihai P. 

    Proiectul de hotărâre nr.1 nu a fost aprobat. 
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Domnul Mihai Buzică: Punctul nr.2 - încetarea de drept a mandatului de consilier  a domnului 

Tudorache Marin și declararea locului de consilier vacant. La punctul nr.2 avem comentarii? Poate 

are cineva de obiectat, ceva să spună. 

Domnul Marius Dragomir:  A venit el și a adus-o aici? 

Domnul Mihai Buzică Nu știm asta, doamna secretară poate să confime cine a venit cum a adus-o. 

Doamna Secretar: A depus-o cum ați depus-o și dvs. domnule Buzică. 

Domnul Mihai Buzică : Cine? Tudorache?  Tudorache a depus-o? 

Doamna Secretar: Eu am primit-o la mapă. 

Domnul Primar: Ia verificați, nu ați avut la mapă demisia lui? 

Doamna Secretar: Ați avut-o la mapă dar nu pe site, pentru că are CNP-ul. 

Domnul Primar: Pot să completez cu ceva? Aș vrea, dacă se poate domnii consilieri care s-au abținut 

să ne spună și motivele să și menționăm motivele pentru care s-au abținut, la fiecare în parte. Motivele 

pentru care dvs. vă abțineți și nu modificați comisia.  

Domnul Mihai Buzică : Hai să mergem mai departe că nu are atribuțiuni domnul primar, dacă vrea, 

să le afle în privat! 

Domnul Primar: Menționăm că domnii consilieri nu vor să dea explicații. 

Domnul Mihai Buzică : S-a abținut. Punct! 

Doamna Secretar: S-a scris acolo exact ce s-a discutat. 

Domnul Primar: Nu vor să dea explicații de ce refuză modificarea. 

Doamna Secretar: Am precizat că trebuie să existe comisie. 

Domnul Mihai Buzică: S-a dat explicația domnule primar, de mine, motivând pentru că este pe rol în 

instanță, instanța să hotărească dacă comisia este legal constituită, ca și viceprimarul dacă a fost legal 

votat, dacă nu a fost, instanța hotărește, comisia hotărește. 

Domnul Primar: Dvs. sunteți Buzică. Nu puteți să răspundeți în numele domnului Dragomir sau a 

domnului Stanciu. Motivaţi fiecare de ce .. 

Domnul Mihai Petre:  Domnul președinte, 2 secunde, vreau să întreb și eu pe doamna secretar, dacă 

întradevăr este legal ceea ce se dicută aici. 

Doamna Secretar: Cu privire la ce? 

Domnul consilier Mihai Petre:  Despre comisia asta. 

Doamna Secretar: Deci, este corect să se voteze! Repet! 

Domnul Primar: Nea Petrică, noi nu supunem în ordinea de zi proiecte ilegale. 

Doamna Secretar: Credeți că eu vin în fața dvs.cu proiecte ilegale, nu citesc și nu citesc toate 

prevederile? 

Domnul Mihai Petre:  Dacă întradevăr există pe rol aceasta… 

Doamna Secretar: V-am răspuns și v-am citit! Există dar nu are legătură dacă dvs. votați astăzi cum 

de fapt, inițiasem și proiectul din februarie sau martie, altă componență decât cea care este acum 

atacată. Ele nu trebuie să fie identice și atunci ele nu sunt nelegale, noi nu putem să dăm 2 hotărâri 

identice, atâta vreme cât există un proces. Dar nu ați avut discursul ăsta când s-a votat demisia domnului 

Barbu că există proces pe rol, nu ați avut discursul ăsta cu privire la faptul că dăm o altă hotarare. 

Domnul Primar: Doamna secretar, menționați dvs., în mod expres, articolul de lege care obligă să 

avem pe toată durata mandatului consiliului local, comisie de validare a consilierilor, ce articol este. 

Domnul Mihai Buzică : Avem comisie de validare . 

Domnul Primar: În momentul ăsta este suspedată și nu avem. 

Domnul Mihai Buzică : Nu, există! 

Domnul Primar: Iar dvs., domnilor consilieri, refuzați… 

Domnul Mihai Buzică : Nu ne interesează pe noi ce ne spui dumneata domnule, nu ne interesează! 

Domnul Primar: Dar pe dumneata ce te interesează domnule Buzică? 

Domnul Mihai Buzică : Eu m-am documentat pe lege. 

Domnul Primar: Eu vă aduc la cunoștință să fiți conștienți că refuzând să validați, să modificați 

componența, interziceti drepturile domnilor care sunt aici, și este un drept al lor pe care trebuie să îl 

aibă și dvs.trebuie să răspundeți pentru treaba asta. 

Domnul Mihai Buzică: La proiectul nr.2 privind încetarea de drept a mandatului de consilier a lui 

Tudorache Marin, declararea locului de consilier vacant, deci întrebări nu sunt, se supune la vot. Cine 

este pentru?  
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Doamna Secretar:  Deci pentru încetare? Nu sunteți de accord cu incetarea mandatului dacă și-a dat 

demisia?  

Domnul Primar: Eu cred că avem de-a face cu un consiliu care nu este pe lumea asta... 

Domnul Stanciu Costică: E hârtia la dosar? 

Domnul Mihai Buzică: Costică! Abțineri? Cine se abține? 

3 voturi pentru: Nițu P., Tănase I., Iordache N. S-au abținut cosilierii:  Dragomir M., Buzică M., 

Stanciu C., Mihai P. 

    Proiectul de hotărâre nr.2 nu a fost aprobat. 

Domnul Primar: Adică noi nu luăm act de demisie, spunem că ne abținem, nu suntem de acord că își 

dă demisia. 

Domnul Stanciu Costică: Era plecat la momentul când s-a făcut demisia, eu pentru asta mă abțin. 

Domnul Primar: Hârtia aia poate să ajungă prin orice metode la noi. 

Domnul Mihai Buzică: Demisia aia a dus-o altcineva când el era in Germania… 

Doamna Secretar:  Deci dvs. aveți idee unde a depus sau cine a depus? 

Domnul Stanciu Costică: Nu am idee. 

Doamna Secretar către domnul Stanciu Costică: Eu o să scriu aici că dvs., considerați că nu este 

semnată de el? Sau ce să scriu ca să stiu exact ce scriu, ca să rămână scris aici. 

Domnul Mihai Buzică: Băi, Mari, spune-i mă să stea ( domnului Stanciu Costică) … Proiectul nr. 3 

validarea mandatului de consilier al domnului Ștefan Ion.  

Domnul Mihai Buzică: Eu am rugămintea să menționați toți consilieri caree s-au abținut și care au 

votat. 

Doamna Secretar: Deci Stanciu, Dragomir, Buzică și Mihai se abțin, da? Motivând că au suspiciuni 

că nu a fost făcută demisia de … 

Domnul Marius Dragomir: Că nu a depus-o personal.. 

Doamna Secretar: Păi e o diferență între a o depune și a o semna, că  acum… 

Domnul Marius Dragomir: Că nu a adus-o el personal… 

Doamna Secretar: Asta, cu cine o aduce, este o altă poveste! 

Domnul Marius Dragomir: Păi nu e doamnă că dacă o aduce și i se dă un nr. de înregistrare și la data 

respectivă  el este angajat în alta parte cu carte de muncă … 

Domnul Marius Dragomir: Păi cum, eu pot să fiu angajat cu carte de muncă în două locuri? 

Doamna Secretar: Dragă, a făcut-o, ce știu eu, putea să o ducă la partid, partidul să o aducă! 

Domnul Marius Dragomir: Poate a lăsat-o acasă și poate nevastă-sa are o problema și i-a dat-o la 

unu: Du- te  mă și du-o, să ii facă rău!  

Doamna Secretar: Oricum ar fi, care-i problema, indiferent cum ar proceda, falsul înseamnă 

suspiciunea cu privire la semnătură. Procedura, cum a ajuns la noi, nu asta este problema. Și dumneata 

m-ai sunat să-mi spui că îți face contabila declarația de avere.  

Domnul Marius Dragomir: Da, dar o semnez și o aduc eu. 

Doamna Secretar: Domnule, și el a semnat-o, nu poate să spună că nu votăm că nu știm cine a adus 

demisia, zău așa, cădem în penibil.  

Domnul Stanciu Costică? Dar eu vă mai întreb ceva. Avem dreptul să ne abținem, să votăm pentru 

sau impotriva? 

Doamna Secretar: Foarte bine, dar motivați. Și sunt anumite proiecte de hotărâre domnul Stanciu, în 

care, dacă omul și-a dat demisia, a și plecat din țară să lucreze… 

Domnul Mihai Buzică: Doamna Secretară, hai ca să spargem mitul ăsta, ca sunt oameni aici care nu 

știe.  

Doamna Secretar: Sau nu știu… 

Domnul Mihai Buzică: Nu știu, poftim, l-ați contactat pe domnul Tudorache personal dumneavostră 

și l-ați întrebat, domnule v-ați dat demisia? L-ați intrebat prin telefon? Că e posibil ca el să fie plecat 

pentru o lună, două de zile plecat afară, și altcineva a venit cu o cerere ca să spună ca el și-a dat demisia 

pentru ca să se creeze o majoritate. 

Doamna Secretar: Nu am intrebat, de ce să il intreb? Și-a dat demisia, am luat act de ea… 

Domnul Mihai Buzică: Act de…de asta are suspiciuni că ăla e plecat de 2 luni afară și demsia a 

apărut.. 

Doamna Secretar: Și de când este pusă demisia, ați văzut ce data are? 
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Domnul Mihai Buzică: Păi nu am văzut doamnă, de unde să vad pe ce să vad? 

Doamna Secretar: Cum domne, că ați avut-o, o aveți de data trecută  

Domnul Mihai Buzică: Luați tableta și uitați-vă la luna trecută, și dacă o găsiți acolo arătați-mi și mie. 

Doamna Secretar: Cum să nu fie domne, dați la materialele de luna trecută.. Are CNP-ul trecut, trebuie 

să fim atenți acum. 

Domnul Tănase Ionel: Bă da ești chiar Toma Necredinciosu!. 

Domnul Mihai Buzică: Și care e problema? Care e problema? 

Domnul Mihai Buzică: La punctul 3. Validarea mandatului de consilier al domnului Ștefan Ion, 

doamna secretară, neluând act de încetarea…  

Doamna Secretar: Dvs., consilierii, ați venit și ne-ați povestit cum vă dați demisia în alb când intrați 

în partid, dvs.domnul Buzică…  

Domnul Mihai Buzică: Nu doamnă, eu am menționat că sunt la PNL, i-a Barbu Vasile să își dea 

demisia in alb, consilieri care au fost acolo, nu eu, că nu l-am dat eu în alb la PNL. Procedura, da la 

PNL l-a pus în alb.  

Doamna Secretar: Păi toată lumea face chestia asta acum şi pe această demisie a domnul Tudorache 

facem niște discuții …  

Domnul Marius Dragomir: Da nici o demisie din ce avem noi acolo nu e scrisă la calculator. 

Doamna Secretar: Păi și ce dacă? 

Domnul Mihai Buzică: Hai mă dacă a fost nevoie s-a scris și la mașină care e treaba? Mergem mai 

departe. Am citit la punctul nr.3 validarea mandatului de consilier al domnului Stefan Ion. 

Doamna Secretar: Punctele astea două ce rost au dacă nu avem comisie de validare?  

Domnul Mihai Buzică: Validarea lui domnul Ștefan și a lui Stanciu Gheorghe. 

Domnul Primar: Din moment ce nu ați modificat comisia de validare… 

Punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi privind ,, Validarea mandatului de consilier al domnului 

Ștefan Ion” și ,, Validarea mandatului de consilier al domnului Stancu Gheorghe” nu pot fi 

supuse aprobarii intrucât nu s-a aprobat punctul nr. 1 privind ,,Modificarea componenței 

comisiei de validare a mandatelor de consilieri”. 

Domnul Mihai Buzică: Punctul nr.5 -Desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei 

Daia în consiliul de administrație al Şcolii gimnaziale nr.1 Daia. Propuneri? Cine pe cine? 

Doamna Secretar: Scuzați-mă că nu aveți la mapă demisia domnului Buzică, dacă tot facem discuții 

pe demisii. 

Domnul Mihai Buzică: E pusă aici. 

Doamna Secretar:  Nu mi-a transmis-o nimeni. 

Domnul Mihai Buzică: Nu, e pusă aici. 

Doamna Secretar: Nu o am eu! 

Domnul Mihai Buzică: Cum să nu o aveți dacă e pusă aici. 

Doamna Secretar: A dumneavoastră. 

Domnul Mihai Buzică: Ca ce? 

Doamna Secretar: Demisia din consiliul de… 

Domnul Mihai Buzică: E pusă pe site.  

Doamna Secretar: Nu ne-a dat-o nimeni. Cum să fie dacă eu nu am avut-o niciodată! 

Domnul Mihai Buzică: Păi e data la școală. 

Doamna Secretar: Păi nu ne-au dat-o! 

Domnul Mihai Buzică:  Păi eu am demis la școală, vreți să o aduc la dumneata? Școala a făcut o 

adresă în urma demisiei mele și v-a adus la cunoștință că eu mi-am dat demisia.  

Doamna Secretar: Sunt situații în care fiecare procedează… asta am vrut să subliniez. 

Doamna Secretar: Deci școala a luat cunoștință, am demisia în mașină, v-o aduc, deci în urma 

demisiei mele ei a făcut o adresă la consiliu să îi pună un… 

Doamna Secretar: Domnule Buzică, am vrut doar să subliniez, așa cum ați comentat, cu privire la 

fiecare .. 

Domnul Mihai Buzică: E altceva! 

Doamna Secretar: Păi tocmai, fiecare înseamnă altceva! 

Domnul Mihai Buzică: Da domnule Tănase! Propune-ți pe cine aveți să propuneți! 
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Domnul consilier Tănase Ion îl propune pe domnul Consilier Nițu ca reprezentant în consiliul de 

administrație al Şcolii gimnaziale nr.1 Daia. 

Domnul Mihai Buzică: Domnul Tănase l-a propus pe domnul Nițu, cine este pentru? Toată lumea! 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate, domnul Consilier Nițu Petre este 

desemnat ca reprezentant în consiliul de administrație al școlii gimnaziale nr.1 Daia. 

INFORMĂRI: 

Domnul Primar: Eu am două informări. Una dintre ele este modernizarea iluminatului în toată comuna 

cu lămpi din stâlp în stâlp de 26 W în străzile din interiorul comunei, 120 W Drumul Național și 50 W 

pe DN 41. Am oferta aici, v-o dau să vă uitați la ea, să o studiați dacă aveți comentarii… 

Domnul Mihai Buzică: Domnule primar, am o rugăminte la dvs., să o puie pe tabletă să ne uităm și 

noi la ele, acum stăm să… 

Doamna Secretar: Stăm dacă ne-am întâlnit. 

Domnul Mihai Buzică: Da nu e normal să punem și la informare? 

Domnul Primar: Nu, la tabletă dvs. îl vedeți singur acasă și nu aveți și părerea celorlalți consilieri… 

Domnul Mihai Buzică: Păi dacă ei le văd, nu e datoria lor, conform Legii 215 să vorbească și cu 

Gheorghe și cu Ion. 

Doamna Secretar: Domnule Buzică, credeți că este mai important să vorbim despre ce, decât despre 

problemele comunei .. 

Domnul Mihai Buzică: Da doamnă, eu pe asta dacă mi-o prezintă domnul primar, eu mă duc și vorbesc 

cu Gheorghe și cu Ion și ii spun și eu care e.  

Domnul Marius Dragomir: De unde vin banii? 

Domnul Primar: Aveți toate astea scrise aici, se face o rată pe 5 ani de zile, e rată fixă. 

Doamna Secretar: Noi contractăm un credit pe o perioadă de 5 ani. 

Domnul Marius Dragomir: Eu am stat de vorbă cu cineva care cunoaște speța asta și mi-a spus că 

oamenii respectivi vin și cu banii și că noi... 

Domnul Primar: Vin cu bani și le plătim în 5 ani de zile, din 40% din economie. 

Domnul Mihai Buzică: Cât se economisește față de lămpile care sunt acum, a făcut o simulare? 

Domnul Primar: În situația în care menținem iluminatul cu un stâlp da, unul nu, cu eficiență scăzută 

a iluminatului, scădem cu 40-50% factura, adică de la 7.000 scade la 4.000 lei pe lună. Dacă se pune 

pe toți stâlpii, scade cu 15% și avem un ilumiat eficient…pentru că în momentul ăsta avem foarte mulți 

stâlpi cu bec de 65. Dacă punem 2 becuri de 26 scade și factura. Avantajul cel mai mare este ca avem 

5 ani de zile garanție, nu plătim nimic la mentenanță timp de 5 ani. 

Domnul Mihai Buzică: Cât e toată lucrarea? 

Domnul Primar: 7.100 lei pe lună rata. 

Domnul Primar: Lămpile le-ai văzut sunt montate la tine pe stradă. 

Domnul Mihai Buzică: Da, păi aia ai avut mare grijă, la mine să dea lampa jos și să facă experiment. 

Domnul Primar: În 5 ani de zile nu mai investești nimic, nu mai stai merge becul nu merge becul și 

ai și lumină peste tot. 

Domnul consilier Mihai Petre: Și dacă se întampla ceva intre timp? 

Domnul Primar: În 36 de ore trebuie să schimbe lampa. 

Domnul Mihai Buzică: Nu, adevărul e că sunt benefice… 

Domnul Primar: Dacă faci lumină din stâlp în stâlp ai lumină ca ziua. 

Domnul Marius Dragomir: Câte ore de funcționare au ledurile astea? 

Domnul Primar: 5 ani. 

Domnul Marius Dragomir: Păi becurile de funcționare, ca și becuri, pe oră. 

Domnul Primar: 5 ani garanție, nu contează, cum contorizezi orele astea? 

Domnul Mihai Buzică: Păi se stie, în medie, anul are 365 de zile, merge cam 8 ore pe zi. 

Domnul Primar: Nu există posibilitatea de măsura timpul de funționare al lămpii, poate să meargă o 

zi 10 ore, o zi o oră, nu ai cum să știi câte ore.  

Domnul Mihai Buzică: Nu, așa sună bine.. 

Domnul Primar: Lămpile de 120 W de pe DN au 10 ani garantie. 

Domnul Mihai Buzică: Deci în proiectul ăsta se pune pe fiecare stâlp. 

Domnul Primar: Din stâlp în stâlp pe șosea, de 120W. Și in sat, peste tot. 

Domnul Mihai Buzică: Am ințeles, și se înlocuiește toate? 



11 
 

Domnul Primar: Rămân lămpile cu led existente care încă mai au garanție și nu avem de ce să le dăm 

la o parte, de ce să aruncăm banii pe fereastră? 

Domnul Mihai Petre: În momentul în care se defectează lămpile vechi vine și le înlocuim? 

Domnul Primar: Le înlocuim cu astea noi. 

Domnul Mihai Buzică: Dacă are mentenanță și are tot ce ii trebuie, aici jos pălăria, nu ai ce să zici, 

nu poti să te pui Gica contra când e clar. 

Domnul Primar: Asta este spre prezentare, urmează sa ne apucăm de procedură, să incărcăm in SEAP, 

să spunem ce vrem, toată procedura. 

Doamna Secretar: Se va face un studiu de fezabilitate pe care să îl aprobăm, să îl vedem. 

Domnul Mihai Buzică: Fira-ar mama lui a dracu de studiu! 

Domnul Primar: Nu poți fără, nu ai cum. 

Domnul Mihai Buzică: Acolo iar se ronțăie o grămadă de bani la studiile astea. 

Domnul Primar: Nu e scump. 

Domnul Mihai Buzică: Zi asa, informal, cât e? 

Domnul Primar: O să vă arăt, când imi aduce vă spun, e ceva formal. Vis-à-vis de buldoexcvator, s-

a încarcat caietul de sarcini în SEAP, urmează sa vedem ofertele să alegem oferta cea mai bună așa 

cum am zis. O altă ofertă avem de gazon pentru terenul de sport de la Plopșoru. 2 variante, varianta de 

teren multisport sau de fotbal. Varianta de fotbal e mai scumpă varianta de multisport mai ieftină. Adică 

540 de milioane fara TVA de fotbal, eu pe varianta asta am mers. Și asta are tot 5 ani garanție, adică 

aș opta pentru ea, 20 de euro mp. 

Domnul Marius Dragomir: Cu montat cu tot? 

Domnul Primar: Cu montaj cu tot, 5 ani garantie. 

Domnul Marius Dragomir: E bine, mai ieftin nu găsești. 

Domnul Primar: În pretul asta includ și porțile. Deci în ofertă avem gazonul, nisipul, adeziv, porti de 

fotbal 3/2, material de prindere, transport, taxe și ce mai este...  

Doamna Secretar: Marius zice de nocturnă. 

Domnul Primar: Nocturna nu este prinsă, la nocturnă punem 4 lămpi nu este nicio problema. 

Domnul Mihai Buzică: Poți să pui 4 becuri din astea de șosea de 120 și le-ai iluminat acolo. La 

buldoexcavator dacă e pe ofertă, barem să luati un buldo ca lumea să nu fie o … 

Domnul Primar: Pentru asta noi am prevăzut în buget la începutul anului 10.000 de euro, așa am 

crezut eu că o sa fie. Va trebui la următoarea sedință, să rectificăm bugetul, să știți, pentru oferta de la 

gazon și poate mai avem și pentru lămpi să vedem dacă definitivăm proiectul, deci la următoarea o să 

avem suplimentare din excedent pentru gazon. 

Domnul Mihai Buzică: La buldo sunt mai mulți. 

Domnul Primar: Păi la buldo sunt mai mulți, l-am fi luat din luna martie și gândește-te că au trecut 3 

luni de zile și nu am plătit nicio rată și au rămas mai mult la buldo, da nu putem să ii luam până în iulie 

banii de la buldo sau din altă parte. 

Domnul consilier Mihai Petre: Când urmează să faceți achiziția? 

Domnul Primar: Depinde când se înscriu ofertele. 

Domnul Mihai Buzică: Hai să identificăm să facem și un teren la Daia, că e locuri destule. Părerea 

mea mai bine decat să punem camera de luat vederi, mai bine să facem un teren și la Daia și un parc. 

Pentru parc este o variantă foarte bună în sat și vă spun eu  și se poate face, sunt locuri în incinta satului, 

terenuri de 1.600 mp, terenuri care mulți dintre ei vor să le cumpere. Sau în curtea școlii. Mai bine să 

facă un parc acolo unul, în satul vechi. Se poate face, eu unul ca să punem camera de luat vederi nu 

sunt de acord, să facă un parc da, cu cea mai mare plăcere, sunt destule locuri care se pot identifica și 

proprietarii vor să le vândă. 

Doamna Secretar: La verificarea făcuă de OPC cu privire la parcuri, ne-au reproșat făptul că nu avem 

camere de luat vederi în parcuri. Am avut un control de la OPC. 

Domnul Primar: Da, o tematică de la OPC în care .. 

Domnul Miahi Buzică: Doamna secretar, într-un parc, din punctul dvs. de vedere, ce trebuie să fie în 

mod expres dotat parcul ăla? Camera de luat vederi, nu credeți că ar fi bine o toaletă? 

Doamna Secretar: Lăsati-ne să vă spunem de ce au pus problema așa, pentru că erau leagănele 

distruse, alte lucruri din parc erau deteriorate, au fotografiat și spus ca până vineri să fie totul gata. Eu 
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le-am zis de Giurgiu și mi-au zis că acolo există camere și de aia nu este pază, și au spus că trebuia să 

avem cameră. Eu doar v-am spus ce s-a întamplat. 

Domnul Primar: Au gasit leaganele defecte, prinse cu sârmă și balansoarul fisurat, am reparat 

balansoarul, l-am sudat iar leaganul..o să cumpărăm 2 leagăne. 

Domnul primar: Am o sesizare de la un cetățean din comună să montăm indicatoare de interzis 7,5 

tone pe sub pasarelă pe unde întoarcem, se intră cu camionul, se întoarce.. 

Domnul Marius Dragomir: Da, e normal acolo. Și cu tractoarele…. 

Domnul Mihai Buzică: La tractoare domnule primar, toată lumea să aibă numere de inregistrare pentru 

că, neavând numere nu plătește bani la primărie. Daca pe Buzică l-ai prins că nu are număr poți să îl 

arzi. În momentul cand e înregistrat plătești și impozit la el, și foarte mulți nu plătește. 

Doamna Secretar: Am o informare:  a venit la noi un ONG, Phoenix se numește, cu sediul în Giurgiu, 

cu reprezentant Radu Magdalena care intenționează încheierea unui parteneriat, doresc să se ocupe de  

prevenirea înmulțirii necontrolate a câinilor și pisicilor. Dacă sunteți de acord sau nu. În acest caz, au 

venit cu o forma de contract pe care eu nu am acceptat-o, că nu era conform legii. Există o Ordonanță 

de Urgență nr. 155 din 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân și aici, 

la art.2 alin 4 se vorbește despre faptul că serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stapân 

pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociații, fundații. Se încadrează aici . 

Domnul Mihai Buzică: Ce vrea să spună prin asta? 

Doamna Secretar: Legea? 

Domnul Mihai Buzică: Nu, lasați legea că o stiu. Ce vor? 

Doamna Secretar: Noi nu trebuie sa cheltuim nimic, este un ONG.  

Domnul Primar: Noi trebuie să punem la dispoziție doar locația și apă curentă, atât. 

Doamna Secretar: Vreau să vă mai spun că a depus domnul primar întampinare la hotărârea 24 atacată 

de prefect, am depus-o, ori o citesc ori o scanez si vi-o pun pe mail cu nr. de înregistrare de la tribunal, 

depusă în termen. Eu atât am avut să vă spun. Mulțumesc. 

Domnul Primar: Consider ca mai este un singur lucru de mulțumit, să mulțumească domnul Ștefan 

pentru că l-ați validat astăzi!  

Domnul consilier Marius Dragomir: Si domnul Păun… 

Domnul Mihai Buzică: Ai auzit ce a zis Marius? Si domnul Păun, care e tot lucrătură! 

Domnul Primar: Domnul Păun nu este legal. 

Domnul Mihai Buzică: O să se valideze Stefan când o să se valideze si Păun. 

Domnul Primar: Ce este asta, şantaj? 

Domnul Mihai Buzică: Cam asa ceva. Declar ședința închisă. 

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare. 

 

 

                        Președinte de ședință,                                                       Secretar, 

                              Buzică Mihai                                                          Brebenel Aurelia 


