ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBRENI
Nr.1104 din 16.02.2018

Încheiat astăzi, 16.02.2018, la şedinţa ordinară a
CONSILIULUI LOCAL DOBRENI

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 9 consilieri, din cei 11 consilieri care
compun Consiliul Local al comunei Dobreni. Lipsesc domnii consilieri Barsan Lucian
şi Apintilioaei Maria. Sunt întrunite astfel 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. 959 din 09.02.2018 şi a dispoziţiei nr. 29 din 09.02.2018, 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 si ordinea
de zi propusă a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primariei comunei Dobreni, doamna
primar Creţu Vasilica, doamna Brahariu Gianina – şef Birou contabilitate şi doamna
Stoleru Delia Genina secretarul comunei Dobreni.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Cosmescu Gheorghe .
Se supune la vot procesul verbal din şedinţa anterioară de consiliu, repectiv
data de 31.01.2018 , care este aprobat în unaninimitate.
Toţi consilierii au în mape materialele de sedinţă conform legislaţiei în vigoare.
Domnul Cosmescu Gheorghe - preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi,
astfel:
1. Proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii unui Protocol de
colaborare cu Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
2. Proiect de hotărăre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Dobreni pe anul 2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
3. Proiect de hotărăre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din
anul 2017 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare in anul
2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
4. Proiect de hotărăre privind aprobarea rezultatelor inventarierii
patrimoniului comunei Dobreni la data de 31.12.2017.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
5. Proiect de hotărăre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
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6. Proiect de hotărăre privind aprobarea numărului asistenţilor personali
pentru persoanele cu handicap grav din comuna Dobreni pentru anul 2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
7. Întrebări şi interpelări
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 hotarare privind aprobarea încheierii
unui Protocol de colaborare cu Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Neamţ.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre.
Comisiile de specialitate prezintă avizele de specialitate pentru proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol
de colaborare cu Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, care
este aprobat cu 9 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 11.
Punctul 2 al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al comunei Dobreni pe anul 2018.
Doamna Brahariu Gianina – Sef Birou contabilitate, prezintă expunerea de
motive a primarului comunei , raportul de specialitate , proiectul de hotărâre şi
propunerea cu privire la bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Domnul Cosmescu Gheorghe - preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA
NR.12.
Punctul 3 al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar din anul 2017 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare in anul 2018.
Doamna Brahariu Gianina – Sef Birou contabilitate, prezintă expunerea de
motive a primarului comunei , raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Domnul Cosmescu Gheorghe - preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA
NR.13.
Punctul 4 al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor
inventarierii patrimoniului comunei Dobreni la data de 31.12.2017.
Doamna Brahariu Gianina – Sef Birou contabilitate, prezintă expunerea de
motive a primarului comunei , raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre.
Doamna primar Creţu Vasilica arată ca a insistat foarte mult să se facă
inventarierea conform legii. Curtea de Conturi a menţionat în procesul verbal de
control din anul 2015 ca inventarierea s-a facut prin nerespectarea în totalitate a
prevederilor legale. Am extras cateva pagini din Procesul verbal a Curţii de Conturi
din care rezultă cum trebuie facută inventarierea. Doresc să fie ataşate aceste pagini la
dosarul de şedinţă sau la procesul verbal.
Comisiile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
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Domnul Cosmescu Gheorghe - preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Dobreni
la data de 31.12.2017 care este aprobat cu 9 voturi pentru fiind adoptată astfel
HOTĂRÂREA NR.14.
Punctul 5 al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre. Arată că proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local a fost inaintat domnilor consiliei şi intreabă daca sunt propuneri de modificare
sau completare a acestuia.
Domnii consilieri răspund ca nu sunt propuneri de modificare sau completare la
Regulament.
Comisiile de specialitate prezintă avizele de specialitate pentru proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local care este aprobat cu 9 voturi pentru
fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR.15.
Punctul 6 al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea numărului
asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav din comuna Dobreni
pentru anul 2018.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre.
Comisiile de specialitate prezintă avizele de specialitate pentru proiectul de
hotarare.
Domnul Cosmescu Gheorghe - preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA
NR.16.
Punctul 7 al ordinii de zi - Întrebări şi interpelări
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni prezintă:
- adresa Instituţie Prefectului nr.1979 din 12.02.2018 prin care se solicită în masura
posibilitătilor să se includă sume in bugetul local pentru proiecte educaţionale cu
ocazia Centenarului 2018;
- adresa Asociatiei ACA Padurea de Argint intocmită de catre doamna Ciurcu Carmen
care solicită punerea la plata pentru chiria restantă la Primarie a presedintelui si
vicepresedintelui Asociatiei pentru ca acestia au primit si subventia. De asemenea ea
personal nu a semnat contractul de inchierea incheiat cu primaria deoarece a detinut
functia de secretar;
- adresa nr.36 /2018 a domnului Anton Constantin in calitate de administrator al SC
Delcom Forest. Acesta solicită reconstruirea drumului pe marginea paraului Almasel
din dreptul podului din zona Mal catre Drumul Judetean care duce la Girov;
- adresa Consiliului Judetean Neamt nr. 2834 din 15. 02.2018 şi a Ministerului
Apărarii Nationale prin care se solicită să se ingrijească monumentele eroilor.
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Domnul viceprimar Ariton Vasile arată că referitor la prima cerere prezentată
este o problemă a Asociatiei.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe consideră că Consiliul Local nu are
dreptul sa rezolve problemele Asoţiatiilor Crescătorilor de Animale. Consiliul Local
nu este Politie. Noi trebuie să încasam chiria.
Doamna primar Cretu Vasilica explică că Primaria va face executări silite.
Vom pune un executor. Vom vorbi cu un avocat.
Domnul consilier Chelmu Dănuţ arată ca cei din Asociaţie trebuie sa pună toţi
să achite suma de plată. La fel trebuie să încasam ceva si de la cei care locuiesc la
blocuri. La domnul Bîrleanu sa demaram procedura pentru vanzare.
Doamna primar Cretu Vasilica consideră că nu este bine să vindem la domnul
Bîrleanu. Trebuie concesionată suprafata. Acolo este foarte multă mizerie. Nu s-a
îngrijit suprafaţa de teren.
Domnul consilier Chelmu Dănuţ considera ca este necesar sa se refacă drumul
de care mentioneaza în cerere domnul Anton Constantin. Acesta a zis ca va ajuta si el
cu utilaje sau cu ce mai este nevoie. Ar fi o solutie buna pentru ca in acest fel se
pastreaza drumul asfaltat mai bine.
Domnul consilier Vasiliu Vasile este de parere că trebuie refăcut şi acest drum.
Dar sunt cetateni care au intrat în albia păraului. Domnul Ciocoiu Constantin are
ţarcul de animale pus în albia păraului. Trebuie sa se respecte legea de toţi cetăţenii.
Doamna primar Creţu Vasilica arată ca se va face si drumul propus de domnul
Anton. Acel drum este prevăzut şi în PUG –ul comunei.
Domnul consilier Chelmu Dănuţ arată că are unele intrebari pentru doamna
primar:
în presa scrisă au aparut unele articole despre achizitile realizate de catre
Primaria comunei Dobreni. Doreşte să stie dacă ce a fost scris în presa este adevarat.
Cum s-a făcut achizia pentru centrală?
cand se va face informarea pe care a solicitat-o de la compartimentul de
achizitie , respectiv domnul Nica Constantin?
de ce în birouri sunt în continuare aparate electrice de incalzit. S-a
cumpărat centrală termica nouă. Nu face faţă centrala sau nu sunt lemnele bune ? Care
este cauza folosirii acestor aparate electrice de încalzit ?
cand voi primi informarea cu activitatea desfasurata la Biblioteca
comunală?
Doamna primar Creţu Vasilica răspunde că va primi răspunsuri scrise.
Secretarul şi ceilalti salariati vor face informarile solicitate.
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,
Cosmescu Gheorghe

Întocmit: Secretar
Stoleru Delia Genina
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