ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBRENI
Nr. 2116 din 29.03.2018

Încheiat astăzi, 29.03.2018, la şedinţa ordinară a
CONSILIULUI LOCAL DOBRENI

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 8 consilieri, din cei 11 consilieri care
compun Consiliul Local al comunei Dobreni. Lipsesc domnii consilieri Humă
Dănuț, Mariuta Daniel și Ariton Vasile.
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. 1966 din 26.03.2018 şi a dispoziţiei nr. 46 din 26.03.2018, conform art. 39
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, doamna Sef Birou
Financiar Contabil Brahariu Gianina, domnișoara Miron Mihaela bibliotecar la
comuna Dobreni şi doamna Stoleru Delia Genina secretarul comunei Dobreni.
La ultima parte a ședinței sunt prezenți crescători de animale, cetățeni ai
comunei Dobreni.
Se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară de consiliu, repectiv
din data de 23.03.2018 , care este aprobat 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 preşedinte de şedinţă Irimia Gheorghe, prezintă ordinea de zi, astfel:
1. Informare privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2017.
2. Informare privind modul de realizare a unor achizitii publice în anul 2017.
3. Informare privind activitatea Bibliotecii comunei Dobreni pentru perioada
01.09.2017 – 30.03.2018.
4. Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Dobreni pe
anul 2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
5. Proiect de hotărăre privind aprobarea modalitaţilor de identificare a
beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale .
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
6. Proiect de hotărare privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol
la nivelul Primariei comunei Dobreni.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
7. Proiect de hotărare privind abrogarea HCL Dobreni nr. 20/2018 privind
modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului ADI ,, Aqua Neamţ”.
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Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
8. Proiect de hotărare privind aprobarea vânzarii prin licitaţie publică deschisă cu
oferta în plic a unui teren în suprafaţă de 583 m.p. aflat în domeniului privat al
comunei Dobreni.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
9. Proiect de hotărare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor
suprafeţe de teren păşune comunală aflată în domeniului public al comunei Dobreni.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
10.
Intrebări şi interpelări.
Intrucât 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 – Informare privind activitatea Comisiei pentru
probleme de apărare în anul 2017.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni prezintă informarea
nr. 1507 din 05.03.2018 privind activitatea Comisie pentru probleme de apărare în anul
2017.
Domnul consilier Chelmu Dănuț întreabă din cine este compusă Comisia de
apărare de la nivelul Primăriei comunei Dobreni și dacă s-au făcut întradevăr aceste
documente menționate în informare?
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni răspunde că din
această Comisie face parte doamna primar , domnul viceprimar, secretarul comunei ,
doamna Stăcescu Viorica și alți salariați ai primăriei. Documentele despre care se
menționează în informare au fost făcute de catre secretarul comunei, deci există.
Punctul 2 al ordinii de zi – Informare privind modul de realizare a unor
achizitii publice în anul 2017.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni arată că domnul
Nica Constantin a întocmit informarea solicitată , însa este în concediu de odihnă.
Domnul consilier Chelmu Dănuț solicită ca această informare să fie prezentată
la ședința viitoare.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe consideră că cel mai bine este să-si
prezinte domnul Nica Constantin informarea. Poate domnii consilieri vor să mai pună
întrebări.
Punctul 3 al ordinii de zi – Informare privind activitatea Bibliotecii comunei
Dobreni pentru perioada 01.09.2017 – 30.03.2018.
Domnișoara bibliotecar Miron Mihaela prezintă raportul privind activitatea
bibliotecii nr. 2064 din 28.03.2018. Se menționează că s-a schimbat spațiul bibliotecii
comunale din sala de sedință a Consiliului Local în Scoala Noua Dobreni, intrucăt
condițiile erau insalubre. S-au selectat din carti si s-au dat o parte la casare. De
asemenea domnisoara bibliotecar a sprijinit activitatea Compartimentelor din cadrul
Primariei Comunei Dobreni.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe arata ca tot in aceleasi conditii se
desfasoara si sedintele Consiliului Local. Solicita ca domnisoara bibliotecara sa
desfasoare si activitati cu copii. Personal doreste sa doneze cateva carti bibliotecii
comunale. Este mulțumit de activitatea desfasurată la biblioteca comunala.
Domnul consilier Chelmu Danut adresează domnișoarei bibliotecar
urmatoarele intrebari:
1. Dacă Scoala Gimnazială Dobreni are biblioteca?
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2. Cine ține evidența prezentei bibliotecarului la servici, avand în vedere ca
activitatea se desfasoară la Scoala?
3. Ce fond de carte are Biblioteca comunei Dobreni?
4. Cate fise noi s-au facut la cititori, in perioada mentionata in informare?
Domnisoara bibliotecar Miron Mihaela raspunde ca Scoala Dobreni are
biblioteca separat de care se ocupa doamna secretar a Scolii. Cu privire la evidenta
prezentei la servici arata ca la sosire si la plecare vine la primarie pentru a semna
condica. Cu privire la numărul de cărți raspunde că sunt aproximativ 1800 carti, iar
fișe noi nu s-au facut la cititori.
Domnul consilier Vasiliu Vasile consideră că era necesar să se mute biblioteca
din sala de sedințe a Consiliului Local.
Domnul consilier Irimia Gheorghe arata ca daca s-a facut ce scrie in informare
este bine.
Punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării
bugetului comunei Dobreni pe anul 2018.
Doamna Brahariu Gianina – sef Birou Financiar contabil , prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre.
Domnul consilier Irimia Gheorghe considera ca nu este bine sa ne jucam cu
bugetul. De ce tot modificam bugetul, sa ne incadram in sumele care le-am prevazut.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru fiind
adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 27.
Punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărăre privind aprobarea modalitaţilor
de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor
sociale.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre.
Domnul consilier Chelnu Danut intreaba cine beneficiaza de aceste tichete de
gradinita.
Doamna Brahariu Gianina – sef Birou Financiar contabil răspunde ca familiile
care au venituri mici și copii la gradiniță.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru fiind
adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 28.
Punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărare privind aprobarea modului de
întocmire a registrului agricol la nivelul Primariei 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 Chemu Dănuț întreabă cum se țin acum registrele agricole.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni raspunde ca pana
acum registrul agricol s-a tinut in format letric. Este achizitionat un program de registru
agricol unde trebuie introduse toate datele. De asemenea trebuie introduse toate datele in
Registrul Agricol Național.
Domnul consilier Irimia Gheorghe arată ca volumul de munca este mai mare
la Primărie iar funcționari sunt mai puțini.
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Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru fiind
adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 29.
Punctul 7 al ordinii de zi – Proiect de hotărare privind abrogarea HCL
Dobreni nr. 20/2018 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si
Statutului ADI ,, Aqua Neamţ”.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Domnul Irimia Gheorghe - presedinte de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR.
30.
Punctul 8 al ordinii de zi – Proiect de hotărare privind aprobarea vânzarii
prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic a unui teren în suprafaţă de 583 m.p.
aflat în domeniului privat al 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 Popescu Gheorghe arată ca în sedința pe comisii s-a discutat
despre aceasta suprafața de teren. Este posibil ca in acea zona sa ramana o suprafata
de teren care este a comunei dar care nu este inventariata. Nu stim suprafata dar din
harta asa pare.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe consideră că dacă mai este o suprafata
de teren acolo trebuie vanduta intreaga suprafata.
Doamna primar Cretu Vasilica intreaba pe doamna secretar daca intradevar
ramane acolo vreo suprafață de teren.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni raspunde ca din
harta intravilan Dobreni reiese ca mai este o suprafata de teren. Nu stim suprafata.
Doamna primar Cretu Vasilica arată că retrage de pe ordinea de zi proiectul
de hotarare in acest caz. Se va merge la fata locului și se vor face masuratori.
Punctul 9 al ordinii de zi – Proiect de hotărare privind aprobarea închirierii
prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren păşune comunală aflată în
domeniului public al comunei Dobreni.
Doamna Popa Ioana - consilier superior la Primaria comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre. Se explica domnilor consilieri ca anul acesta suntem obligati sa facem
amenajamentul pastoral si de aceea poate contractele pe care le vom incheia in urma
licitatie vor suferi modificari in viitor.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe propune ca pret de pornire la licitatie 150
lei/ha/an pentru trupul Osoi si 250 lei /ha/an pentru restul trupurilor.
Domnul consilier Tataru Dumitru propune ca preț de pornire la licitație suma
de 100 lei/ha/an pentru trupul din Osoi si 220 lei /ha /an pentru restul suprafetelor.
Domnul consilier Vasiliu Vasile considera ca si la Osoi trebuie stabilit o suma
mai mare sau chiar la fel ca la celelalte trupuri.
Domnul consilier Popescu Gheorghe este de părere că nu este corect să se
stabileasca aceiași sumă și la Osoi.
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Domnul consilier Chelmu Danut consideră că trebuie facută o medie la
propunerile. Propun ca preț de pornirea a licitatie suma de 130 lei/ha/an in Osoi si 230
lei /ha/an pentru celelalte trupuri.
Domnul Irimia Gheorghe presedinte de sedinta supune la vot propunerea
domnului consilier Chelmu Danut având în vedere că este o medie a celorlalte
propuneri.
Supusă la vot propunerea este aprobată cu 8 voturi pentru.
Domnul Irimia Gheorghe presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca
perioada de inchiriere sa fie de 7 ani , contravaloare caietului de sarcini sa fie 50 lei iat
taxa pentru participarea la licitatie sa fie de 100 lei.
Supusa la vot propunerea este aprobata cu 8 voturi pentru.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni solicita sa se faca
propuneri din partea consilierilor locali pentru membrii in Comisia de licitatie.
Domnul consilier Vasiliu Vasile propune ca din Comisia de licitatie sa faca
parte domnii consilieri Popescu Gheorghe și Mariuța Daniel iar supleant Tătaru
Dumitru.
Doamna consilier Apintilioaei Maria propune ca din Comisia de licitatie sa
faca parte domnii consilieri Chelmu Danut și Tătaru Dumitru iar supleant domnul
consilier Mariuța Daniel.
Domnul Irimia Gheorghe presedinte de sedință supune la vot propunerea
facuta de domnul consilier Vasiliu Vasile care este aprobată cu 6 voturi pentru.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Domnul Irimia Gheorghe - presedinte de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre cu propunerile aprobate, care este aprobat cu 8 voturi pentru fiind adoptată
astfel HOTĂRÂREA NR. 31.
Punctul 6 al ordinii de zi – Întrebări şi interpelări.
Pentru acest punct s-au prezentat la ședintă cetațeni din comuna Dobreni,
crescători de animale. Sunt prezenți: Ciocoiu Gheorghe, Ciocoiu Constantin, Badulici
Sandel, Pavel Alin, Antochi Danut, Ciorhan Mimi, Ciorhan Dana, Ciorhan Ionut,
Mironescu Ion, Agavriloaiei Nicuța si Radu Vasile.
Domnul Mironescu Ion întreabă care sunt prețurile de pornire la licitatie?
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni răspunde că s-a
stabilit prețul de pornire astfel: suma de 130 lei/ha/an în Osoi și 230 lei /ha/an pentru
celelalte trupuri.
Domnul Ciocoiu Constantin consideră că prețurile sunt prea mari.
Doamna primar Cretu Vasilica răspunde că este aproape aceiași sumă ca cea
de acum 7 ani. Nu este foarte mult.
Domnul Antochi Dănuț arată că pășunea din punctul Lunca este necurățată,
plină de mizerie.
Domnul Badulici Săndel solicită să se verifice la domnul Chimina terenul.
Acolo a fost un drum. Daca vine o apă mare se inundă casele.
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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