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PROCES-VERBAL

incheiat astazi 24 noiembrie 2020
in !jedinta extraordinara de Indata a Consiliului local
al comunei Dolje!}ti
Sedinta extraordinara de indata a Consiliului local al comunei Doljesti,
judetul Neamt, a fost convocata prin Dispozitia Primarului comunei Doljesti,
judetul Neamt nr. 353 din 23 noiembrie 2020 privind convocarea de indata a
Consiliului Local al comunei Doljesti in sedinta extraordinara pentru ziua de
24.11.2020, ora 15,00, conform art. 133, alin.(2), art.134, alin.(3), lit.(b) si
alin.(5) si art.136 alin. (5) din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ.
Convocarea la sedinta extraordinara s-a facut la data de 23 noiembrie
2020, prin convocator scris si telefonic, de catre d-na secretar Cezar Mihaela,
care a inmanat consilierilor si invitatiile de participare la sedinta.
Dispozitia a fost adusa la cunostinta locuitorilor comunei prin afisare la
sediul Prirnariei comunei Doljesti,
Sedinta extraordinara are loc in sala de festivitati a Prirnariei comunei
Doljesti si a inceput la orele 15,00.
D-na secretar face prezenta consilierilor si consemneaza urmatoarea
situatie:
Nr.crt. Numele !;i prenumele
Prezent/ Absent Observatii
PREZENT
1.
AGUCEZAR
PREZENTA
2.
ANDRIES DANIELA
3.
PREZ ENT
ANICULAESEI VASILE-CATALIN
4.
PREZ ENT
ARCANA MARCEL
PREZ ENT
5.
BULA! IOSIF-EREMIA
PREZ ENT
6.
CADAR CORNELIU

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

COJOCARU MARIUS-CLAUDIU
COJOCARU SERAFIN
ENCIU ROBERT-JOAN
FUNINGANA DORINA
HUSANU DANIEL-DANUT
MIHAi MARICA-ATENA
PANAITE CONSTANTIN
SOICAN IOSIF
TAMAS SERGIU

PREZENT
PREZ ENT
PREZ ENT
PREZENTA
PREZ ENT
PREZENTA
PREZ ENT
PREZENT
PREZENT

D-na secretar aduce la cunostinta ca in urma apelului nominal al
consilierilor comunali, sunt prezenti toti cei 15 consilieri ce constituie in
prezent consiliul local.

~
~
Cl.

D-na secretar precizeaza ca sedinta extraordinara se poate desfasura in
conditiile prevazute de Codul administrativ, putandu-se adopta hotararile de
pe ordinea de zi si se reaminteste membrilor Consiliului local urrnatoarele:

,,Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul
local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor
consiliului local."
Dl consilier Soican I.: ,,Trebuia sa fi fost eu prescdintc de sedinta si daca
era normal, atunci trebuia sa propunem cine va fi presedinte de sedinta pentru
urrnatoarele 3 luni. Deocamdataa functionam pe regulamentul vechi."
D- na secretar precizeaza ca actualul consiliu local functioneaza dupa
prevederile Codului Administrativ.
Dl consilier Cadar C.: ,,Am o chestiune legata de propunerea doamnei
Andries. Eu am alta propunere, pe domnul Soican."
Domnul primar:,, Buna ziua si va multumesc ca ati raspuns invitatiei
noastre. Am convocat aceasta sedinta de indata pentru ca avem doua motive
importante: depunerea juramantului
consilierului local Bulai Iosif-Eremia si
proiectul pentru scoala, achizitia de tablete si materiale sanitare. Speram ca : ,____,,
cadrul acestei sedinte sa alegem viceprimarul comunei Doljesti.
Pentru buna desfasurare a sedintei trebuie ales un presedinte pentru o
perioada de 3 luni, presedinte care are responsabilitatea
de a conduce
sedintele de Consiliu Local. Conform Codului Administrativ, se ia in ordine
alfabetica,
Dl consilier Soican I.: Presedintele se alege de catre consilieri!
Domnul

primar:,,

Pentru

a se da sansa

tuturor

consilierilor, propun

alegerea in ordine alfabetica, asadar eu propun pe doamna Andries Daniela.
Dl consilier Aniculaesei C.: ,,Pentru consiliul care a functionat, se lua pe
sarite, in functie de preferinte, Cel mai corect ar fi ca acum sa fie respectata
ordinea alfabetica."
Dl consilier Arcana M.: ,,Propun sa respectam ordinea alfabetica si cine
refuza, sa ramana la final, pentru momentul cand va acumula experienta."
Domnul primar:,, Cine mai are propuneri pentru presedintele de ~edinta~
Dl consilier Cadar C.: ,,Eu il propun pe Domnul Soican! E eel mai in
varsta, are experienta."
Domnul primar:,, Acum supunem la vot propunerea pentru domnul
Soican."
Dna consilier Andries D.: ,,il lasam ca propunere pe domnul Soican."
Dna consilier Mihai M.A.: ,,Da, doar sa fim toti prin rotatie."
Se supune la vot propunerea pentru alegerea presedintelui de sedinta
pentru o perioada de 3 luni, dl Soican Iosif, obtinandu-se urrnatorul rezultat:
Voturi pentru
11
Observatii
Voturi impotriva
1
Voturi abtineri
3
-In unanimitatea consilierilor prezenti a fost aprobata ordinea de zi a
sedintei ordinare.
H 0 T A R A R E A nr. 74 din 24 noiembrie 2020 privind alegerea
presedintelui de sedinta

Dl consilier Soican I.: ,,Va multurnesc pentru incredere si sa parcurgem
ordinea de zi."
D-nul SOICAN IOSIF, presedintele de sedinta ales pentru perioada
noiembrie 2019 - ianuarie 2020 prezinta ordinea de zi inscrisa in dispozitia de
convocare:
l .Proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta;
2.Depunerea juramantului
de catre domnul Bulai Iosif-Eremia validat
prin sentinta civila nr. 522 din 10.11.2020, pronuntata de catre .Judecatoria
Roman in dosarul nr. 6251/291/2020;
3.Proiect de hotarare privind alegerea Comisiei speciale de numarare a
voturilor;
4.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor pe domenii de
specialitate ale Consiliului local al comunei Doljesti, judetul Neamt;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si
demararea
procedurilor
de includere
in buget a cheltuielilor
aferente
proiectului
.Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare
desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Doljesti, judetul Neamt"
6.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si
demararea
procedurilor
de includere
in buget a cheltuielilor aferente
proiectului ,,Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Doljesti, judetul
Neamt cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de
SARS-Cov-2";
7 .Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Doljesti.
Dl consilier Husanu D. propune sa mai existe un punct, si anume
,,diverse".
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enuntata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
D-nul presedinte de sedinta SOICAN IOSIF, solicita dlui BULAI IOSIFEREMIAsa depuna juramantul pentru functia de consilier local.
D-nul Bulai Iosif Eremia depune juramantul pentru functia de consilier
local.
D-nul presedinte
de sedinta SOICAN IOSIF, solicita prezentarea
urmatorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotariire privind alegerea Comisiei speciale de numarare a
voturilor

D-nul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei secretar pentru a citi
prevederile Codului Administrativ cu privire la alegerea unei comisii speciale
de numarare a voturilor pentru intreaga durata a mandatului Consiliului local,
respectiv 2020-2024.
Se fac propuneri pentru 3 membri pentru Comisia speciala de numarare
a voturilor, astfel:
Dl primar Lungu Albert propune pe Aniculaesei Vasile-Catalin, dna
Andries Daniela propune pe dna Mihai Marica-Atena, iar dl Arcana Marcel
propune pe dna Funingana Dorina.
Nu mai sunt alte propuneri, asadar votul privind componenta comisiei se
face deschis.
Supusa la vot componenta comisiei de numarare
a voturilor, este
aprobata in unanimitate de consilierii prezenti, asa cum a fost propusa.
Nu mai sunt alte discutii.

Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate
de
consilierii prezenti.
D-nu 1 prese dimte d e :'?e di1n t-a SOICAN IOSIF, anun t-a rezu ltatul votului:
voturi pentru
15
voturi impotriva, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenti, consiliul local a
adoptat:
H 0 T A R A R E A nr. 75 din 24 noiembrie 2020 privind alegerea
Comisiei speciale de numarare a voturilor
D-nul presedinte
de sedinta SOICAN IOSIF, solicita prezentarea
urrnatorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate
ale Consiliului local al comunei Doljesti, judetul Neamt
D-nul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei secretar pentru a citi
prevederile legislative.
D-1primar prezinta proiectul de hotarare pe articole.
Dna secretar face precizarea ca in conformitate cu articolul 136 din
Ordonanta 57/2019 privind Codul Administrativ si avand in vedere componenta
de 15 consilieri a Consiliului local , se pot organiza 3 comisii de specialitate, c'---"
cate 5 membri fiecare:
1. Comisia pentru programe de dezvoltare econornico-sociala, bugetfinante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism ;
2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor;
3. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie
sociala,

activitati

social-culturale, culte si protectia

copiilor.

Dl Soican I.: ,,Propun sa respectam si configurarea politica pentru a fi
impartiti echilibrat. Daca la PNL sunt 6 consilieri, propun ca 2 consilieri sa faca
parte din fiecare comisie, la PSD, 5 consilieri, cate doi in doua comisii, unul in a

3-a comisie, iar ceilalti consilieri ce apartin altor partide politice sa fie
repartizati in functie de preferintele si pregatirea acestora."
Dl Arcana M.: ,,Domnule Primar, ce propuneti aveti?"
Dl primar Lungu A.: ,,A~a este bine, deoarece e echilibrat si ne dorim sa
conlucram."
'-.J
Dl consilier Soican I.:,, Asteptam propuneri. Incepern cu prima comisie."
l .Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, bugetfinante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism· :
-dl Arcana Marcel propune pe dl Panaite Constantin ~1 pe dna Andries
Daniela;
- dl Cadar Corneliu se autopropune;
- dl Soican Iosif propune pe dl Cojocaru Serafin si dl Tamas Sergiu;
2.Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor:
- dl Arcana Marcel propune pe dl Aniculaesei Catalin si dl Enciu IoanRobert
- dl Soican Iosif propune pe Cojocaru Claudiu si Soican Iosif
- dna Funingana Dorina propune pe dl Husanu Daniel-Danut.
3.Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie
sociala, activitati social-culturale, culte si protectia copiilor:
-dl primar Lungu Albert propune pe dl Arcana Marcel si dl Bulai Iosif

-dna Mihai Marica-Atena se autopropune
-dl Husanu Daniel-Danut propune pe dna Funingana Dorina
- dl Cadar Corneliu propune pe dl Agu Cezar.
Nu mai sunt alte propuneri, asadar votul privind componenta comisiilor
de specialitate se face deschis.
Dna secretar solicita membrilor celor trei comisii sa isi aleaga un
presedinte si un secretar, iar in acest sens sa se prezinte si un proces verbal.
Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot, proiectul este aprobat in unanimitate de consilierii prezenti,
D-nu 1 pre~e diInt e d e se diInt-a SOICAN IOSIF, anun taa rezu ltatul votului:
15
voturi pentru
voturi impotriva, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenti, consiliul local a
adoptat:
H 0 TA R A R E A nr. 76 din 24 noiembrie 2020 privind organizarea
comisiilor pe domenii de specialitate
Doliesti, fudetul Neamt

D-nul
urmatorului

presedinte
de sedinta
punct al ordinii de zi:

ale Consiliului

SOICAN IOSIF,

local al comunei

solicita

prezentarea

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si
demararea procedurilor de includere in buget a cheltuielilor a[erente proiectului
,,Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare des[dsurarii activitdtii
didactice on-line fn comuna Doljesti, judetul Neamt"

D-1 primar prezinta temeiul legal cat si proiectul de hotarare pe articole.
D-1 primar
Lungu A.:,, Daca reusim, prin acest proiect vom dota toti
elevii cu tablete, profesorii cu laptop-uri, table interactive, router wireless, etc.".
Dl consilier Cadar C.: ,,Un termen de implementare a acestui proiect?
Cat ar dura?"
D-1 primar Lungu A.: ,,Noi il vom depune si fiind prin fonduri europene,
speram ca lucrurile sa se miste repede, deoarece vrem sa ne incadram pentru
anul scolar 2020-2021."
Dl consilier Husanu D.: ,,Vor veni pana de Craciun aceste tablete pentru
elevi?"
D-1 primar Lungu A.: ,,Nu!"
Dl consilier Husanu D.:,, Exista posibilitatea primirii lor prin aprilie-mai,
chiar si luna iunie?"
D-1 primar Lungu A.: ,,Da, exista posibilitatea ca acestea sa ajunga in
luna iunie, dar noi ne dorim sa primim acest proiect pentru a ne asigura ca nu
vor mai fi probleme cu scoala online."
Dl consilier Husanu D.: ,,Ati afirmat ca sunt 330 de elevi, deci toti elevii
vor primi tablete?"
D-1 primar Lungu A.: ,,Din numarul total de elevi s-a scazut numarul
celor care au primit pana in prezent tablete si numarul tabletelor ce urrneaza sa
vina de la Inspectoratul Scolar."
Dl consilier Husanu D.: ,,Primaria a acordat 30 de tablete, am inteles ca
vor mai veni 80 si cu cele 330, toti copii vor avea tablete?"
D-1 primar
Lungu A.: ,,Da. Acest proiect ce include cele 330 de tablete
este facut in colaborare cu scoala, care trebuia sa faca acest proiect dar din
lipsa timpului 1-am preluat noi."
Dl consilier Husanu D.: ,,Deci toti copii de la clasa 0 la clasa a VIII-a vor
primi tablete. Pe langa, mi se parea normal sa puneti la dispozitie devizul

general pe fiecare produs, cu cat achizitioneaza primaria, cat costa o tableta, un
laptop?"
D-1 primar Lungu A.: ,,Suntem in faza de depunere a acestui proiect,
urmand, dupa aceasta etapa sa ne fie puse la dispozitie devizele, de catre
consultant."
Dl consilier Husanu D.: ,,Atunci cums-a stabilit suma totala?"
D-1 primar Lungu A.: ,,Suma a fost stabilita de catre consultant, in
functie de specificatiile tehnice stabilite pentru fiecare produs. Este o sansa sa
accesam aceste fonduri si nu mi-as dori sa achizitionam niste tablete slabe, cu
care nu avem ce sa facem."
Dl consilier Husanu D.: ,,in alte localitati s-a prezentat devizul general si
specificatiile tehnice. Daca nu exista un deviz general, de ce nu s-a stabilit o
suma de 5 milioane de lei?"
D-1primar
Lungu A.: ,,0 sa vorbesc la Achizitii si o sa va punem la
dispozitie cele necesare. Nu vreau nimic pentru mine, vreau pentru copii. Imi
doresc sa facem lucrurile asa cum trebuie."
Dl consilier Husanu D.: ,,Am discutat la scoala si tabletele ce au fost
primite nu sunt functionale."
Dl consilier Arcana M.: ,,S-au achizitionat tablete. Domnul director i
fiecare zi are de lucru la ele, asa s-au primit tabletele, cu probleme. Acum, noi
depunem proiectul, iar in momentul in care va fi aprobat, vom putea verifica
calitatea materialelor. Acum discutam despre niste bani pe care nu-i avem."
Dl consilier Husanu D.: ,,Bine, dar vrem sa stim specificatiile tehnice si
alte detalii."
D-1primar
Lungu A.: ,,0 sa va punem la dispozitie aceste inforrnatii."
Dl consilier Arcana M.: ,,Si inca ceva, haideti sa terminam un subiect si
la final sa avem discutii pe subiectul respectiv."
Dl consilier Cadar C.: ,,Vorbim de bani publici aici!"
Dl consilier Soican I.: ,,Ramane sa se puna la dispozitie inforrnatiile
cerute. Tot in legatura cu acest proiect, mai sunt si alte discutii?"
Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este aprobat in unanimitate de consilierii prezenti,
D-nul re~edinte de ~edinta SOICAN IOSIF, anunta rezultatul votului:
voturi
15
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenti, consiliul local a
adoptat:
H 0 T A R A R E A nr. 77 din 24 noiembrie 2020 priuind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de includere
in buget a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achizitie de tablete scolare
si alte echipamente necesare desfasurarii actiuitcitii didactice on-line in
comuna Doliesti, fudetul Neamt"
D-nul presedinte
de sedinta SOICAN IOSIF, solicita prezentarea
urrnatorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotiirare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si
demararea procedurilor de includere in buget a cheltuielilor aferente proiectului
,,Dotarea unitiitilor de fnviitiimant din comuna Doljesti, judetul Neamt cu
echipamente speci(ice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov2"·
=---i.
D-1primar prezinta temeiul legal cat si proiectul de hotarare pe articole.

Acest proiect este facut de acelasi consultant care nu percepe nici o taxa
suplimentara,
costurile fiind acoperite din proiectul discutat anterior(este
vorba de maeti, dezinfectant, etc.).
DI consilier Husanu D. solicita si in aceasta situatie devizul genral
pentru a vedea cat se plateste pentru fiecare produs in parte.
D-1 primar
Lungu A.:,, Deocamdata suntem in faza de proiect. La fel ca
si in cazul unei case, se estimeaza un anumit cost care poate fi mai mic sau
mai mare."
DI consilier Cadar C.: ,,Valoarea echivalenta in euro este de 58 mii euro.
Dorim sa vedem niste facturi la finalul acestui proiect."
D-1 primar Lungu A.: ,,Desigur, oricum acesti bani nici nu vor trece pe la
noi."
Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este aprobat in unanimitate de consilierii prezenti.
D-nu 1 pre~e dimte d e ~edimta- SOICAN IOSIF, anunta rezu 1 t atul votului:
voturi pentru
15
voturi impotriva, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenti, consiliul local a
adoptat:
H 0 T A R A R E A nr. 78 din 24 noiembrie 2020 privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de includere
in buget a cheltuielilor aferente proiectului .,Dotarea unitdtilor de
invatamant din comuna Doliesti, fudetul Neamt cu echipamente speci(f.ce
pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2";
D-nul presedinte
de sedinta
urmatorului punct al ordinii de zi:

SOICAN IOSIF,

solicita

prezentarea

Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Doljesti

D-nul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei secretar pentru a citi
prevederile Codului Administrativ cu privire la modalitatea de alegere si votare
a viceprimarului.
DI consilier Soican I.: ,,Cate voturi sunt necesare pentru un candidat
pentru a obtine functia de viceprimar?"
Dna secretar raspunde ca majoritatea absoluta, care este stabilita la un
numar de 8 voturi. Daca astazi se va propune si nici un candidat din cei
propusi nu va primi numarul de 8 voturi, nu se initiaza o hotarare, nu se alege
viceprimarul, iar in sedinta urmatoare se reia procedura.
DI consilier Soican I.: ,,Mai exista posibilitatea ca primii doi clasati sa
mearga in continuare?"
Dna secretar spune ca legea nu prevede ca propunerile dintr-o sedinta,
nu mai pot fi facute si in urmatoarea.
DI consilier Soican I.:,, Dar in aceeasi sedinta nu se poate?"
Dna secretar raspunde ca s-a cerut si punctul de vedere al Institutiei
Prefectului si acest lucru nu este posibil. Modalitatea este stabilita, urmeaza sa
se faca propuneri.
DI primar
Lungu Albert propune pe Arcana Marcel.
DI consilier Tamas Sergiu propune pe dl Cojocaru Serafin.
DI consilier Agu Cezar propune pe dl Cadar Corneliu.
DI consilier Soican I.: ,,Propunerile vor fi scrise in ordinea in care au fost
facute."
Dna secretar s-a retras pentru a redacta buletinele de vot cu propunerile
facute in sedinta Consiliului Local.

Dupa ce au fost intocmite buletinele de vot,
s-a inceput votarea.
Consilierii si-au exprimat opinia, in ordine alfabetica, prin vot secret.
Comisia speciala de numarare a voturilor procedeaza la deschiderea urnei
de vot, verifi.carea voturilor, numararea acestora si consemnarea rezultatului
intr-un proces verbal.
Dna consilier
Mihai M.A. da citire procesului verbal incheiat in
24.11.2020, rezultatul fiind urmatorul: Arcana Marcel - 8 voturi, Cojocaru
Serafin - 3 voturi si Cadar Corneliu - 4 voturi.
Dl Arcana M.: ,,Va promit ca ma voi ridica la inaltimea asteptarilor pe care
le aveti de la mine. Voi fi 24h/24h la dispozitia dumneavoastra, asa cum am
fost si in fostul loc de munca. Va multumesc!"
Dl primar Lungu A.:,, Felicitari si Iti doresc sanatate si spor la treaba, e
nevoie!"
Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este aprobat in unanimitate de consilierii prezenti,
D-nul rel?edinte de l?edinta SOICAN IOSIF, anunta rezultatul votului:
voturi
15
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenti, consiliul local 'adoptat:
H 0 T A R A R E A nr. 79 din 24 noiembrie 2020 privind alegerea
viceprimarului

comunei Dolfesti

Dl consilier Cadar C.: in legatura cu punctul 8, diverse, avem un caz la
Rotunda, pe care il stiti side o luna de zile nu s-a luat nici o masura. Trebuie
sa vedem ce facem cu fiinta aceea.
Dl primar
Lungu A.: ,,~tiu cazul, am fost ~i eu personal. E In atentia
celor de la primarie de mult timp. Am discutat la centru Sf. Nicolae, pentru ca
el acolo statea iarna, sa gasim o solutie."
Dl consilier Cadar C.: ,,Eu m-am gandit la o varianta. Exista dispensarul de la

Rotunda, sa-i amenajam o camera acolo. Am vazut ca este apa, curent si sa
gasim pe cineva de la ajutorul social sa se ocupe de ingrijire."
Dl primar
Lungu A :,,Vreau sa va spun ca si acum, inainte sa intru in
sedinta, ni s-a adus o persoana de la spitalul Roman, pe care cei de la
ambulanta au lasat-o in fata primariei. Acest om nu are casa, nu are familie, <::»
in primarie, a fost imbracat, i s-a dat de mancare, dar nimeni nu stie cine e,
nimeni nu-I cunoaste."
Dl consilier Cadar C.: ,,Va rog sa va uitati la Proiectul de la scoala
Rotunda."
Dna secretar spune ca proiectul de la Scoala de la Rotunda nu are nici o
Iegatura cu persoanele fara adapost, acel proiect este centru de zi pentru
tinerii cu dizabilitati.
Dl primar
Lungu A:,, Am incercat sa ii gasim un loc unde sa stea, la
Roman, la Butea, la multe centre care nu au locuri disponibile."
Dl consilier Cadar C.: ,,Este cineva care a filmat cazul de la Rotunda si a
zis ca aduce televiziunea ~i eu nu am fost de acord pentru a nu fi Jn joc
imaginea cornunitatii. Nu e de joaca, acolo e focar de infectie."
Dl Arcana M.: ,,Dispensarul de la Rotunda, din mandatul precedent,
este dat in chirie.,,
Dl primar
Lungu A.:" Acest om are si el o familie. M-am interesat si are
o sora la Timisoara, altcineva e in Italia."
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Dna secretar precizeaza faptul ca m momentul de fata el are o pensie,
este incadrat cu grad de handicap, a fost spitalizat si a fost ajutat de
compartimentul de asistenta sociala, Dar, daca dumneavostra ati sti ca aveti
un frate in aceasta situatie, ati fi indiferent?
Dl primar
Lungu A.: ,,Eu ca fiinta umana nu as fi indiferent."
Dl consilier Tamas S.:
,,Ca si exemplu, eu din indemnizatia mea de
consilier, i-am luat diferite lucruri."
Dl primar
Lungu A : ,,Da, si eu i-am luat, dare treaba comunitatii, Noi
suntem dispusi, dar trebuie sa gasim solutii bune. Eu am gasit o solutie
rapida, dispensarul. Se poate face peste noapte. Haideti sa gasim un om care
sa faca focul acolo. Si daca este un contract de inchiriere facut, eu cred ca
persoana careia ii este inchiriat, o sa fie de acord. "
Dl consilier Husanu D.: ,,Suntem pe 24 noiembrie, autoritatile locale
sunt pregatite pentru sezonul rece? Ma intereseaza daca utilajele primariei
sunt in stare de functionare pentru dezapezire, am achizitionat antiderapant,
s-au incheiat contracte de dezapezire cu alte firme?"
Dl primar
Lungu A: ,,Am cumparat sare si antiderapant mult, pentru
ca am inteles ca va fi o iarna grea. Tractorul mic functioncaza si vom da
antiderapantul cu el, celalalt mic, cu lama functioneaza, buldoescavatorul nu
functioneaza pentru ca motorul este stricat si am cautat un motor; s-a gasit
ceva la Falticeni, dar trebuie sa trimitem un meserias sa verifice. Am inteles ca
ar costa aproximativ 3000 euro. Ar fi singura solutie, ca sa nu Il casam. Pentru
contracte de deszapezire am discutat cu mai multe firme."
Dl consilier Cadar C.:,, Dar avem contracte incheiate astazi?"
Dl primar
Lungu A: ,, Nu, dar am discutat ~i dorim sa facem contract
cu toti care sunt de acord pentru ca astfel termina repede treaba."
Dl consilier Husanu D.: ,,Deci astazi nu este incheiat nici un contract."
Dl primar
Lungu A.: Nu, dar saptamana viitoare ne ocupam de acest
aspect."
Dl consilier Husanu D.: ,,Mai sunt momentan sume in bugetul local?
Sunt obiceiuri frumoase, se pot cumpara brazi pentru Craciun pentru fiecare
biserica din comuna? "
Dar cadouri pentru Craciun pentru copiii din scoala?"
Dl primar
Lungu A: ,, Am sa discut la contabilitate. Ajutam cu mare
drag, dar acum depinde ce inseamna asta, de exemplu la Rotunda se pune un
brad, la Buruienesti mai multi. Dar daca se solicita, nu ar fi un capat de tara
ca sa ii punem."
Dl consilier Cadar C.: ,,Referitor la buget, cand ati propus sa il
discutam? Sau ramanem pe eel vechi?"
Dl primar
Lungu A.: ,,Bugetul ramane eel vechi si trebuie discutat
dupa ce se discuta eel national. Pentru sedinta urmatoare imi doresc sa avem
in vedere sa luam cadouri la toti copiii din comuna, dar trebuie luata o
hotarare de consiliu local."
Dl Arcana M.: ,,In legatura cu sarbatorirea zilei de 1 Decembrie."
Dl primar
Lungu A.: ,,Eu mi-as dori ca impreuna cu toti consilierii sa
mergem in fiecare localitate la monumentul eroilor, sa depunem o coroana, sa
cantam imnul. Doar trebuie sa vorbim cu preotii din comuna, sa fie disponibili
si astfel sa facem un program."
Domnul presedinte de sedinta Soican I. iritreaba daca mai sunt alte
probleme de discutat si declara inchise lucrarile actualei sedinte.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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