ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBRENI
Nr. 2652 din 24.04.2018

Încheiat astăzi, 24.04.2018, la şedinţa ordinară a
CONSILIULUI LOCAL DOBRENI
La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 11 consilieri, din cei 11 consilieri care
compun Consiliul Local al comunei Dobreni.
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. 2483 din 18.04.2018 şi a dispoziţiei nr. 65 din 18.04.2018, 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 Sef Birou Financiar Contabil Brahariu Gianina,
doamna Ioana Popa consilier superior, domnul Nica Constantin consilier superior
responsabil achizitii şi doamna Stoleru Delia Genina secretarul comunei Dobreni.
S-au prezentat la ședință cetățeni din comuna Dobreni, crescători de animale
astfel: Ciocoiu Gheorghe, Ciocoiu Constantin, Badulici Sandel, Antochi Danut,
Ciorhan Mimi, Ciorhan Dana, Ciorhan Ionut, Mironescu Irina, Bandrabulă Neculai și
Nistor Vasile.
Se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară de consiliu, repectiv
din data de 29.03.2018 , care este aprobat în unaninimitate.
Toţi consilierii au în mape materialele de sedinţă conform legislaţiei în vigoare.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Humă Dănuț.
Domnul preşedinte de şedinţă Humă Dănuț, prezintă ordinea de zi, astfel:
1. Informare privind modul de realizare a unor achiziții publice în anul 2017.
2. Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public în anul 2017.
3. Raport privind transparența decizională în administraţia publică locală în anul
2017.
4. Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Dobreni pe
anul 2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
5. Proiect de hotarare privind aprobarea completării programului anual de achiziție
publice pentru anul 2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
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6. Proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii unui Contract de prestari
servicii medicale de medicina muncii.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
7. Proiect de hotărare privind aprobarea încheierii unui contract pentru furnizarea
tichetelor sociale pentru grădiniță.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
8. Proiect de hotărare privind completarea inventarului domeniului privat al
comunei Dobreni.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
9. Proiect de hotărare privind aprobarea Programului de măsuri pentru
gospodărirea și igienizarea comunei Dobreni.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
10.
Intrebări şi interpelări.
Domnul președinte de ședință Humă Dănuț întreabă cetățenii din comună
care sunt problemele pentru care au venit în sedința de consiliu.
Domnul Ciocoiu Gheorghe arată că este nemulțumit de modul în care a decurs
licitatia. A pus în plicul mare toate documentele. A mers la doamna secretar si i-a lipit
plicul cu scoci. A urcat la doamna Popa la etaj. Aceasta a deschis plicul și i-a dat
chitanțele înapoi motivand ca nu trebuie puse în plic. Apoi m-a trimis la domnul Nica
care mi-a dat alt plic unde am pus toate documentele și l-am lasat la inregistrat. La
licitatie mi s-a respins oferta ca nu am avut toate documentele. Am inteles ca nu am
avut certificatul de la finante, dar chitantele le-am avut. Mi le-a dat doamna Popa
înapoi. Dânsa a spus ca nu trebuiesc puse în plic. Nu s-a procedat corect.
Doamna primar a urcat la doamna Ioana Popa, a discutat ceva cu ea. Era acolo
si domnul Dorneanu Mihai. Acesta a spus ca noi nu voi castiga licitatia. De unde știa
acesta ca nu voi castiga licitația? La fel la ședința de deschidere a ofertelor. Dorneanu
făcea diferite comentarii. Ce este bun si ce nu este bun. Domnul Dorneanu Mihai
conduce primăria?
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe răspunde că unde este lege nu este
tocmeală. In plic trebuiau puse toate documentele. Dacă doamna Popa Ioana va scos
chitantele din plic să răspundă pentru asta.
Cu privire la domnul Dorneanu Mihai personal consideră că el nu avea ce să
caute la ședinta de deschidere a ofertelor. Este incompatibilă aceasta prezență cu
funcția pe care o deține.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni răspunde că sedința
pentru deschiderea ofertelor este ședință publică, prin urmare poate participa orice
persoană.
Doamna primar Crețu Vasilica explică ca se va repeta licitatia. Momentan nu
este finalizat procesul verbal al licitatiei.Vom vedea ce trupuri au rămas și vom
organiza o noua licitatie cat mai repede. Toate problemele se vor rezolva.
Domnul Ciocoiu Gheorghe arată că el este deranjat de faptul că se repetă
licitația. Trebuia se se finalizeze de prima dată licitația.
Doamna Ioana Popa consilier superior raspunde că domnul Ciocoiu Gheorghe
nu a avut Certificatul de la finante. Cu privire la repetarea licitatie, explică că licitatia
se va repeta peste 20 zile. Mai trebuie lucrat la caietele de sarcini. Trebuie finalizat
procesul verbal, trebuie făcute comunicările. Există un regulament al închirierilor
aprobat de catre Consiliul Local care trebuie respectat.
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Domnul Antochi Dănuț intreabă cum unii crescători au avut toate documentele
și au castigat licitatia iar alții nu ? La unii li s-a spus ce trebuie să pună in plic iar la
altii nu.
Domnul Ciocoiu Gheorghe arată că doamna primar i-a spus ca poate participa
la licitatie și fară certificatul emis de catre Administratia Financiară. Comisia insa i-a
respins oferta.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni răspunde ca
trebuiau studiate caietele de sarcini unde se explică clar ce trebuiau sa conțina plicurile.
Domnul consilier Humă Dănuț consideră ca ar fi bine să aprobăm o hotarare de
consiliu prin care să reducem termenul de 20 zile de zile pentru repetarea licitatie. Sa
stabilim un termen mai mic.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni consideră că se
poate adopta în acest sens o hotărare, însă trebuie inițiat un proiect de hotarare.
Domnul viceprimar Ariton Vasile arată că și doamna primar este de acord cu
acestă propunere dar putem iniți noi consilierii acest proiect de hotarare.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni intreabă pentru care
sedinta se initiaza acest proiect de hotarare.
Domnul consilier Humă Dănuț consideră că până se prezintă primul punct al
ordinii de zi, doamna secretar să meargă să redacteze proiectul de hotarare. Vom
suplimenta ordinea de zi și vom introduce si acest proiect de hotarare.
Doamna primar Cretu Vasilica arată că este foarte bună propunerea domnului
consilier Humă Dănuț.
Domnii consilieri sunt de acord ca doamna secretar să pregătească proiectul de
hotarare în timpul prezentării primului punct al ordinii de zi.
(Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni iese din sedinta să
pregateasca proiectul de hotarare)

Punctul 1 al ordinii de zi – Informare privind modul de realizare a unor
achiziții publice în anul 2017.
Domnul Nica Constantin responsabil achizii publice prezintă informarea cu
privire la unele achizitii.
Domnul consilier Chemu Dănuț întreabă dacă are cunoștință cum de s-a putut
achizitiona o centrala termica în trei zile. Cum de aceiași societate a caștigat toate
licitațiile.
Domnul consilier Nica Constantin raspunde că această societate a avut oferta
cea mai bună.
(Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni revine la sedință cu proiectul
de hotarare privind aprobarea unor măsuri pentru repetarea licitatiei publice în vederea inchirierii
suprafețelor de pașune comunală).

Domnul președinte de ședință Humă Dănuț solicită aprobarea ordinii de zi care a
fost prezentată la care se adaugă la punctul 10 proiectul de hotarare privind aprobarea
unor măsuri pentru repetarea licitatiei publice in vederea inchirierii suprafetelor de
pasune comunală iar la 11 intrebari și 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 2 al ordinii de zi – Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public în anul 2017.
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Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni prezintă raportul
înregistrat sub nr. 2627 din 23.04.2018.
Domnul consilier Chelmu Dănuț întreabă dacă există la nivelul Primariei
comunei Dobreni aprobata o listă cu documentele care se încadreză ca informatii
publice.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni răspunde că nu este
aprobată de catre Consiliul Local această listă.

Punctul 3 al ordinii de zi – Raport privind transparența decizională în
administraţia publică locală în anul 2017.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni prezintă raportul
înregistrat sub nr. 2626 din 23.04.2018.
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.
Se dorește rectificarea bugetului astfel: la venituri se mai adauga o suma pe care o
va primi la salar asistentul medical comunitar iar la cheltuieli se prevede cheltuiala pentru
achizitionarea unei cositoare.
Domnul consilier Chelmu Dănuț întreabă care este programul asistentului
medical comunitar. Doreste ca asistentul medical comunitar sa prezinte o informare
privind activitatea de asistenta comunitara la următoarea sedinta a Consiliului Local.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru fiind
adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 32.
Punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărăre privind aprobarea completării
programului anual de achiziție publice pentru anul 2018.
Domnul Nica Constantin responsabil achizii publice 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 11 voturi pentru fiind
adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 33.
Punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii
unui Contract de prestari servicii medicale de medicina muncii.
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 președintele de şedinţă Humă Dan supune la vot proiectul de hotărâre,
care este aprobat cu 11 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 34.
Punctul 7 al ordinii de zi – Proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii
unui contract pentru furnizarea tichetelor sociale pentru grădiniță.
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 președintele de şedinţă Humă Dan supune la vot proiectul de hotărâre,
care este aprobat cu 11 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 35.
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Punctul 8 al ordinii de zi – Proiect de hotărăre privind completarea
inventarului 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.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Domnul Humă Dan – președintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre,
care este aprobat cu 11 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 36.
Punctul 9 al ordinii de zi – Proiect de hotărăre privind aprobarea
Programului de măsuri pentru gospodărirea și igienizarea comunei Dobreni.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre impreuna cu programul de măsuri pentru gospodărirea și igienizarea comunei
Dobreni. Se intreabă domnii consilieri daca au de făcut completări sau modificări la acest
program de masuri .
Domnul consilier Chelmu Dănuț intreabă daca s-au luat masuri cu persoanele
care dau gunoaie in albiile paraului Almăsel.
Domnul viceprimar Ariton Vasile răspunde că s-a mers pe teren impreuna cu
cei de la Garda de Mediu saptamana trecută. S-a discutat cu cetatenii. Ei spun ca pun
in albie crengi de copaci ca să apere malul. Cei de la Garda de Mediu le-au spus că
amenda este de la 25 milioane la 75 milioane.
Domnul consilier Chelmu Dănuț întreabă dacă avem si alte parghii să
rezolvam problema gunoaielor.
Domnul viceprimar Ariton Vasile răspunde că o soluție ar fi să dăm amenzi dar
vor rămân neplatite.
Domnul consilier Chelmu Dănuț solicită să se meargă cu buldoexcavatorul să
se mai curațe albiile.
Domnul viceprimar Ariton Vasile răspunde că s-a adus acum carburant și se
va merge. S-a mai facut curatenie, însă intr-o saptamana , doua este la fel plin de
deșeuri.
Domnul consilier Irimia Gheorghe informează executivul că sunt deșeuri și pe
marginea drumului Porumbei care duce la Negresti.
Domnul viceprimar Ariton Vasile arată că se vor mai pune niște indicatoare cu
interzis depozitarea gunoaielor.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru fiind
adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 37.
Punctul 10 al ordinii de zi – Proiect de hotărăre privind aprobarea unor măsuri
pentru repetarea licitației publice în vederea închirierii suprafetelor de pasune
comunală.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni prezintă proiectul
de hotărâre.
Domnul viceprimar Ariton Vasile consideră că este bine ca doamna primar să
hotarască data la care va avea loc repetarea licitatie, deoarece nu stim cand crescatorii
vor avea toate documentele necesare licitatie. Daca noi stabilim o data si ei nu au toate
documentele nu este bine.
Domnul consilier Humă Dănuț este de aceiasi părere. Doamna Ioana Popa să
modifice caietele de sarcini, respectiv să excludă loturile licitate. De asemenea propun ca
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crescătorii de animale ca fie ajutați pentru depunerea documentelor în plicul mare.
Cineva din cadrul Primariei dar care nu este membru în comisia de licitatie. Doamna
Viorica cred ca știe cel mai bine.
Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea domnului consilier Humă Dănuț și a
domnului viceprimar Ariton Vasile.
Domnul consilier Mariuta Daniel arată ca a participat și el la licitații și pentru că
nu a știut cum se procedează cu semnatura electonica a trebuit să plateasca o firma care
să-i facă documentațiile. Așa și cu crescatorii de animale nu stiu toți cum trebuie să
precedeze.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni arată ca crescatorii
vor fi sunați din timp sa meargă să-si procure certificatele privind datoriile de la bugetul
de stat și sa-si procure si celelalte documente necesare la licitatie. Ii va suna personal.
Se solicită domnilor consilieri să facă propuneri pentru contravaloarea caietului de
sarcini și taxa de participare la licitație.
Domnul consilier Chelmu Dănuț propune ca taxa de participare la licitație să fie
35 lei iar contravaloarea caietului de sarcini 15 lei.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru
repetarea licitației publice în vederea închirierii suprafetelor de pasune comunală care
este aprobat cu 11 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 38.
Punctul 11 al ordinii de zi – Întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Irimia Gheorghe arată ca a citit în Regulamentul de
Organizare și Functionare a Consiliului Local că acesta poate avea un aparat
permanent, respectiv să angajeze un Consilier juridic care sa sprijine activitatea
Consiliului Local. Ar fi bine să angajam un jurist în subordinea Consiliului Local.
Doamna primar Cretu Vasilica răspunde că nu sunt bani prevăzuti pentru
acest post.
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,
Humă Dănuț
Întocmit: Secretar
Stoleru Delia Genina
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