ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBRENI
Nr. 4380 din 27.06.2017

Încheiat astăzi, 27.06.2017, la şedinţa ordinară
CONSILIULUI LOCAL DOBRENI
La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 10 consilieri, din cei 11 consilieri care
compun Consiliul Local al comunei Dobreni. Lipseste domnul consilier Mariuta
Daniel.
Sunt întrunite prevederile art. 40 alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată,
cu modificările si completarile ulterioare - prezenţa majoritaţii consilierilor locali în
functie, sedinţa fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de doamna primar Creţu Vasilica pe baza convocării
scrise nr. 4301 din 22.05.2017 şi a dispoziţiei nr. 106 din 22.06.2017, conform art.
39 alin. 3 din Legea nr. 215/2011 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificarile şi completările ulterioare.
În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi ordinea
de zi propusă a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Dobreni, doamna
Brahariu Gianina – şef Birou contabilitate şi doamna Stoleru Delia Genina comunei
Dobreni. Lipşeste doamna primar Cretu Vasilica.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bîrsan Lucian .
Se supune la vot procesul verbal din şedinţa anterioară de consiliu, repectiv
data de 15.06 .2017, care este aprobat cu 10 voturi pentru.
Domnul Bîrsan Lucian - preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi, astfel:
1. Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Dobreni pentru anul 2017.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
2. Proiect de hotărăre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local ca observator la probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
de director şcoală.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
3. Intrebări şi interpelări
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Întrucât alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de zi nu sunt se
supune la vot ordinea de zi propusă a se discuta, fiind aprobată cu unanimitate de
voturi.
Punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobreni pentru anul 2017.
Doamna Braharia Gianina –Sef Birou Contabilitate, prezintă expunerea de
motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 10 voturi pentru
fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 44.
Punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local ca observator la probele din cadrul concursului
pentru ocuparea funcţiei vacante de director şcoală.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre.
Domnul viceprimar Ariton Vasile propune pe domnul consilier Chelmu Dănuţ
ca reprezentant al Consiliului local în Comisia pentru concurs post vacant director
Scoala.
Domnul consilier Irimia Gheorghe propune ca supleant pe domnul consilier
Popescu Gheorghe.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile mai sus menţionate, care
este aprobat cu 10 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 45.
Punctul 3 al ordinii de zi – Întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Chlelmu Dănuţ arată că la sfărşitul anului 2016 a ridicat
problema celor două poduri din satul Căsăria (de la Neculai Maria si de la Creaţa).
Doamna primar Cretu Vasilica a răspuns că vor fi gata până în aprilie. Nu s-a mai
facut nimic. La Căsăria de la casa lui Papinuţ pană la Fafolica nu este sanţ pe partea
stanga cum cobori spre bisercica Măşcatesti. Acum cu aceste ploi, tot pietrişul de pe
partea fara sant a fost luat de ploi si dus mult mai in jos. Iar in dreptul casei lui
Luminita Rusu s-a colmat si a ramas suspendat betonul. Să se facă şanturi peste tot.
Doresc un răspuns scris privind constructia acestor poduri.
O altă problemă, este aceea că oile lui Ciurcu pasc în continuare în pădurea
noastră. Să se ia măsuri.
De asemenea, propun să se găsească o formă pentru plata unei sume în plus lui
Radu Vasile, întrucât munceste mai mult.
Doamna Braharia Gianina – Sef Birou Contabilitate răspunde că momentan
nu este nici o posibilitate pentru acordarea altor sume. A beneficiat de toate majorarile
acordate salariaţilor. Nu este cadru legal.
Domnul viceprimar Ariton Vasile , arata ca a mers si el astazi pe satul Casaria
şi intradevar este o problema in acea zonă.
Domnul consilier Chlelmu Dănuţ consideră ca era bine dacă doamna primar
era prezentă la sedinţă pentru a ne spune cănd se finalizează proiectele începute. Dacă
nu se aduc bani pentru alte proiecte, măcar să se finalizeze cele începute.
Domnul consilier Irimia Gheorghe arată că nici în satul Sarata nu s-a mai facut
nimic la drumuri. Nu stiu dacă dirigintele de şantier a fost pe teren să vada lucrarile.
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Nu se fac lucrarile bune. Capatul de la pod la Biserica trebuie făcut. Trebuie urmărite
lucrarile.
Domnul consilier Chelmu Dănuţ constat că nu se face nimic în comună. Si pe
drumul de pe Balaur s-a infiltrat apa. Asa se lucrează la noi. Am înteles ca podeţele
care trebuiesc puse în satul Casaria, vor fi puse in satul Sarata. Suntem comuna cu
lucrarile cele mai proaste. Nu înteleg cum s-a facut recepţia. Doamna inginer Popa de
ce nu verifică ?
Domnul viceprimar Ariton Vasile arată că va fi receptia finală. S-a mers pe
teren cu constructorul si s-a aratat deficientele. Acesta si-a notat probleme apărute, dar
nu a mai venit să remedieze sau să poarte o discuţie.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe arată că in satul Casaria, drumul făcut
din beton, se ridica prin unele locuri. Betonul lucrează. La fel gurile de canal s-au
fisurat. Se vede în canale prin ele. Să vină constructorul aici sa răspundă despre modul
cum sunt facute lucrarile. Legat de aceste lucrări si despre podetele care trebuie puse
în satul Căşăria doresc să se facă un raport scris pentru următoarea şedinţă.
Referitor la buldoexcavator doresc să ştiu dacă se mai prestează activitati cu el?
Domnul viceprimar Ariton Vasile raspunde că buldexcavatorul este mai mult
închiriat. Poate şi taxa pentru inchiriere este un pic mai mică şi sunt solicitări.
Domnul consilier Irimia Gheorghe consideră că intradevăr taxa este cam mică.
Trebuie să se initieze un proiect de hotarare prin care să se stabileasca altă taxa sau o
taxa diferentiat. La cei din comuna o taxa, la persoanele juridice o alta taxă.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe solicită să se facă ceea ce trebuie cu
clădirile Scoala veche Dobreni şi Scoala Căşăria.
Doamna secretara Stoleu Delia Genina răspunde că se va pune pe ordinea de
zi pentru şedinţa următoare.
Domnul consilier Tătaru Dumitru arată că s-a discutat despre starea
drumurilor în Casaria si Sarata, dar despre Dobreni nu a spus nimeni nimic. Si la
Dobreni a iesit apa pe strazi pentru că nu sunt şanţuri. Aici de la Statia de autobuz
pănă la Scoala nu este sanţ. A ieşit apa pe strazi.
Cu privire la buldoexcavator, am înteles că Radu Vasile spune la cetăţeni că
consilierii locali nu sunt de acord cu închirierea utilajului. Eu stiu că noi nu am luat o
hotărare în acest sens.
Domnul consilier Popescu Gheorghe solicită să se facă ceva cu fosele de la
canalizare. In dreptul proprietaţii sale fosa este înfundată. Şanţurile sunt făcute în aşa
fel încat apa trebuie să meargă la deal. Dar apa nu merge la deal. La vecinul de peste
drum, apa merge pe sub casă. Poate să ne dea in judecată. Trebuie remediate aceste
probleme.
Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt iar
punctele înscrise pe ordinea de zi au fost discutate, cu permisiunea domnilor
consilieri, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.
Preşedinte de şedinţă,
Bîrsan Lucian
Întocmit:
Secretar
Stoleru Delia Genina
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