ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBRENI
Nr. 1957 din 23.03.2018

Încheiat astăzi, 23.03.2018, la şedinţa extraordinară a
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 Humă Dănuț.
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. 1839 din 20.03.2018 şi a dispoziţiei nr. 45 din 20.03.2018, conform art. 39
alin. 2 din Legea nr. 215/2011 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
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
primar Creţu Vasilica , doamna consilier superior Popa Ioana, domnul consilier
responsabil achizitii Nica Constantin şi doamna Stoleru Delia Genina secretarul
comunei Dobreni.
Se supun la vot procesele verbale de la şedinţele anterioare de consiliu,
repectiv din data de 16.02.2018 si 28.02.2018 , care sunt aprobate în unaninimitate.
Toţi consilierii au în mape materialele de sedinţă conform legislaţiei în vigoare.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Irimia Gheorghe, președintele
supleant, întrucât domnul Humă Dănuț este absent.
Domnul Irimia Gheorghe preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi, astfel:

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei ,, Extindere şi
modernizare dispensar uman în comuna Dobreni, judeţul Neamţ” , precum şi a
indicatorilor tehnico - economici.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
2.
Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului ,, Extindere
şi modernizare dispensar uman în comuna Dobreni, judeţul Neamţ”.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de achiziţii publice
pentru anul 2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
4. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă
juridică pentru apărarea intereselor Comunei Dobreni în instanţa, în dosarul
nr.364/103/2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
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5. Proiect de hotarare privind aprobarea transformării unor funcţii publice
vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Dobreni.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
6 Întrebări şi interpelări.
Intrucat 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 aprobarea realizării investiţiei ,,
Extindere şi modernizare dispensar uman în comuna Dobreni, judeţul Neamţ” ,
precum şi a indicatorilor tehnico - economici .
Doamna consilier superior Popa Ioana prezintă expunerea de motive a
primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre. Extinderea
dispensarului se va face cu parter si etaj. Va fi un cabinet medical modern , cu centrala
termica si spatii generoase.
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. 22.
Punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării
proiectului ,, Extindere şi modernizare dispensar uman în comuna Dobreni, judeţul
Neamţ”.
Doamna consilier superior Popa Ioana 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 privind alegerea domnului consilier
Cosmescu Gheorghe presedinte de sedinta iar supleant domnul consilier Humă Dănuţ.
Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR.23.
Punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea programului
de achiziţii publice pentru anul 2018.
Domnul Nica Constantin – consilier superior in cadrul Primariei comunei
Dobreni, prezintă expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi
proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe consideră că la carburanți este prevazută o
sumă prea mică.
Doamna primar Vasilica Crețu arată că întradevar suma este mică, dar când va fi
rectificarea bugetară vom mai completa și modifica planul de achiziție. S-a discutat și la
minister și se vor mai da sume. Ei au vazut că primariile au avut la sfărsit de an excedent
și de aceea au dat sume mai mici. Dar primariile au ramas cu bani la sfarsit de an pentru
ca aveau proiecte în derulare.
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. 24.
Punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre aprobarea încheierii unui
contract de asistenţă juridică pentru apărarea intereselor Comunei Dobreni în
instanţa, în dosarul nr.364/103/2018.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract de asistenţa juridică cu Cabinet avocat
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Dănuţa Mancaş în vederea apărarii în procesul cu Cabinet Medical Doctor Covrig
Mihaela.
Primaria comunei Dobreni a făcut o înstiințare de plată și somație de plată pentru
plata impozitului pe cladiri si teren la Cabinetul Medical Doctor Covrig Mihaela. Codul
Fiscal prevede că pentru clădirile și terenurile proprietatea comunei chiriașii trebuie să
platească un impozit. Există totusi un articol din Codul Fiscal care spune că nu se
datorează impozit sau taxă pe clădiri pentru clădirile aflate în proprietatea comunei, cu
excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele
desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public. Doamna doctor refuză să
platească întrucăt consideră ca este scutită deoarece nu face activitați economice. Dânsa a
deschis acține la Tribunalul Neamț pentru anulare act administrativ, respectiv somația de
plată.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe consideră că pentru acest proces nu ne
trebuie avocat. Aici trebuie facută o întampinare simplă de maxim doua pagini. Trebuie
scris articolul de lege si daca este corect vom castiga procesul. Judecarea procesului se
poate face si in lipsă. Poate vom avea spețe mai grele unde ne trebuie avocat. Aici
prejudiciul este de 6000 lei iar onorariu avocatului este de 5000 lei.
Doamna primar Cretu Vasilica solicită domnului consilier să desemneze persoana
din cadrul Primariei care sa meargă la proces. Sunt 5 funcționari in cadrul Primariei care
se ocupă cu toate problemele. Să meargă daca nu doamna secretar la proces.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe arată că nu este necesar sa se mearga la
instanta. Să se facă intampinarea. Daca nu are cine o voi face eu. Dacă solicitarea noastră
de a se plăti impozit este corectă se va castiga procesul.
Domnul consilier Vasiliu Vasile consideră că nu se poate lăsa Primăria fară
apărator în instanță. Nici nu este bine sa se faca o întampinare greșită.
Doamna primar Cretu Vasilica arată că trebuie pus un apărator deoarece nu avem
toate Deciziile de impunere făcute la timp. De asemenea și cei de la ACOR – serviciul
Audit au spus ca trebuie imbpozitate Cabinetele medicale. Noi am comunicat toate
documentele doamnei Doctor Covrig, dar aceasta nu vrea să înțeleagă.
Domnul viceprimar Ariton Vasile arată că totuși în buget nu este prevăzută
această cheltuială. Avem prevazuti doar 5000 lei pentru care deja am incheiat un alt
contract.
Doamna primar Cretu Vasilica raspunde că vom face plata cand vom avea bani.
Domnul viceprimar Ariton Vasile este de părere ca în cazul în care vom angaja un
consilier juridic acesta să ne reprezente și în instanță. De asemenea considera ca ar fi bine
să se stabilească ca jumatate din suma acordata avocatului să se plateasca după castigarea
procesului.
Se propune amendament la proiectul de hotarare privind plata prestarii serviciilor
astfel:
- 2500 lei pentru reprezentare la instanță dosar;
- 2500 lei doar dacă se va castiga procesul.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus care este aprobat
cu 10 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 25.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe arata ca el a m-ai spus în sedințele de
consiliul Local al Comunei Dobreni ca actul medical lasă de dorit.
Doamna primar Cretu Vasilica raspunde că se va rezolva si această problemă.
Vom renova dispensarul. Asistentului comunitar îi vom face alt program de activitate.
Acesta va funcționa în cabinetul medical de la Scoală, sau patru ore la Cabinetul Medical
din comună și patru ore la Cabinetul medical de la Scoală.
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Punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea
transformării unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Dobreni.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe consideră că postul de consilier de la
Biroul Finaciar Contabil ar trebui să aibă măcar 3 ani vechime.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni explică că în legea
funcționarilor publici este prevazut vechime in specialitate funcțiilor astfel:
- vechime 0 – grad debutant
- vechime 1 an – grad asistent
- vechime 5 ani – grad principal
- vechime 9 ani – grad superior
Prin urmare nu se poate aproba cu vechime 3 ani.
Domnul consilier Chelmu Dănuț considera ca pentru postul de casier este bine si
fara vechime, dar pentru consilierul juridic nu. Consilierul juridic trebuie sa aibă
vechime. Cand te frigi odata sufli si in iaurt. Un consilier juridic debutant nu face fata la
procesele mai grele care vor fi pe rol. Totuși nu stiu daca va veni un jurist bun cu
vechime aici la primărie.
Domnul presedinte de ședință Irimia Gheorghe întreabă pe domnul consilier
Chelmu Dănuț daca face un amendament la proiectul de hotarare privind vechimea la
consilierul juridic.
Domnul consilier Chelmu Dănuț răspunde că nu propune amendament. Era doar
o părere personală care poate fi luata in calcul daca domnii consilieri sunt de acord cu ea.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unor
funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Dobreni care este aprobat cu 10 voturi pentru fiind adoptată astfel
HOTĂRÂREA NR. 26.
Punctul 6 al ordinii de zi – Întrebări şi interpelări.
Doamna primar Cretu Vasilica arată ca a participat impreuna cu doamna Brahariu
Gianina si Macovei Gabi la un curs privind impozitele si taxele locale. Acolo, lectorul
spunea ca Primarul trebuie sa facă foarte multe. Dar aparatul de specialitate al primarului
ce face atunci ?
Casierul pe care il vom angaja va sta in primarie doar 2 zile pe saptamană. Restul
zilelor va merge pe teren, cu laptop si imprimantă.
Majoritatea primarilor îsi angajează consilier personal sau consilier juridic.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe solicită ca primaria sa fie foarte atenta cu
contractele incheiate. Acestea sa fie monitorizate. și verificate. Stiu ca Consiliul Local a
hotarat sa se incheie un act aditional la contractul cu Darloman. Să se clarifice și la el
situația. De ce nu s-a m-ai încheiat acel act aditional ? ........
Domnul consilier Irimia Gheorghe arată că domnul consilier Cosmescu Gheorghe
poate iniția proiecte de hotarare.
Doamna primar Cretu Vasilica este de părere că consilierii locali au vorbit , dar
nu au pus și pe hartie. Trebuia facute multe , de acum 14 ani.
Domnul consilier Irimia Gheorghe întreaba cine conduce buldoexcavatorul.
Doamna primar Cretu Vasilica raspunde că Radu Vasile conduce excavatorul. Pe
perioada cand Radu Vasile a fost in Concediu medical a condus utilajul Simina Neculai.
4

Domnul consilier Irimia Gheorghe arată ca conducerea acestui utilaj este o
răspundere mare. Acum două săptamani, buldoexcavatorul era condus de Simina Neculai.
Se vede ca acesta nu este un bun profesuionalist. Era si Mihnea cu Dacia . Mai era unul
de la ajutorul social beat. Aruncau din cupă nisip. Erau pe langa biserica Sarata. Au
scăpat cupa de buldoexcavator. Se făcea circ pe acolo.
Domnul consiler Chelmu Dănuț intreabă de ce se mai duce și Mihnea cu Dacia?
Să se consume carburantul?
Doamna primar Cretu Vasilica răspunde ca Simina Neculai a condus utilajul
doar cand a fost Radu in concediu medical. Voi discuta cu ei despre situația expusă.
Efectiv Simina Neculai a fost angajat pentru a supraveghea statia de epurare. Curtea de
Conturi a mentionat că avem doua contracte de prestari servicii incorecte. Simina Neculai
avea încheiat cu noi un contract de prestari servicii pentru paza statie de epurare. Este
singurul care stie ce este la statia de epurare. De asta l-am angajat. Acum merge periodic
cu Mihnea si verifică statia de epurare.
Domnul consilier Popescu Gheorghe întreabă de ce nu se predă statia de epurare.
Ei spun ca nu este voie apă fara canalizare. Atunci de ce nu prieu sataia de epurare?
Doamna primar Cretu Vasilica răspunde s-au cumpărat bacterii de pus în statie
asa cum ne-au cerut cei de la Apa Serv. Vom vedea cum vom proceda cu Statia de
epurare.
La nivel de comună sunt foarte multe cheltuieli , dar încercam să le reducem. A
trebuit sa cumparam bacterii pentru stația de epurare. Au fost foarte scumpe. Am
negociat toate cheltuielile. Cu telefonia , am negociat cu toate firmele. Am încheiat
contract cu cei care aveau oferta cea mai bună.
Doamna consilier Apintilioaei Maria arată ca a aflat astazi că pleacă de la
Primarie doamna Macovei. Vreau sa spun că îi pare foarte rău. Se pierde un om de
valoare. Era un om de bază în această Primărie.
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,
Irimia Gheorghe
Întocmit: Secretar
Stoleru Delia Genina
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