Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
convocat în data de 15 februarie 2018

Încheiată astăzi 15.02.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin
dispoziţia nr. 66/08.02.2018.
La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Barbu
Mihăiţă şi dl Milea Gherase.
La şedinţa Consiliului Local participă dl primar, dna secretar şi dna contabilă.
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local
care a avut loc la data de 08.01.2018 si s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dobre Petrică.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru din totalul
de 10 consilieri prezenţi.
2. Hotărâre privind modificarea pct. 3 la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului
Local nr. 6/25.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul de 11
consilieri prezenţi.
3. Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru
anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele
majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11
voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi.
4. Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor
disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003. Proiectul de
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul de 11
consilieri prezenţi.
5. Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat
cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul
de 11 consilieri prezenţi.
6. Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2018.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul
de 11 consilieri prezenţi.

7. Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea Căminului
Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu. Proiectul de
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul de 11
consilieri prezenţi.
8. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. Proiectul de hotărâre a
fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru şi 1 abţinere din totalul de 11
consilieri prezenţi.
9. Hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali. Proiectul de hotărâre
a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri
prezenţi.
10. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2017.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul
de 11 consilieri prezenţi.
11. Hotărâre privind aprobarea aderarii a 2 unitati administrativ – teritoriale la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009. Proiectul de hotărâre a fost
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi.
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Ionescu Tudoriţa

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 15.02.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin
dispoziţia nr. 66/08.02.2018.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Barbu Mihăiţă
şi dl Milea Gherase.
La şedinţa Consiliului Local participă dl primar, dna secretar şi dna contabilă.
Dna Florea – procesul verbal de rândul trecut – cine este pentru – 10 voturi,
abţineri? împotrivă?
Ordinea de zi pentru şedinţa de astăzi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dobre
Petrică.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 3 la art. 1 alin. (1) din Hotărârea
Consiliului Local nr. 6/25.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes
local pentru anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat.
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia
terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003.
5. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de
stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
anul 2018.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea
Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie
2017.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării a 2 unităţi administrativ – teritoriale
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009.
Supunem la vot – cine este pentru - 10 voturi
Dl Florea Ion – dna preşedinte, aş veni cu o mică modificare, dacă sunt de acord,
să dezbatem întâi execuţia bugetară la 31.12.2017 şi apoi să dezbatem si să aprobăm
bugetul pe 2018, mi se pare mai corect aşa. Întâi aprobăm bugetul pe 2018 şi apoi
dezbatem, mă rog, e propunerea mea.
Dl primar – nu are legătură una cu alta sub nici o formă.
Dl Florea Ion – bugetul din 2018 şi veniturile din 2017 e un punct de reper pentru,
mă rog, dna contabilă aşa ne-a precizat.
Dl primar - banii necheltuiţi în 2017 au constituit fondul de rezerva care se
raportează în 2018. Atât e toată chestiunea. Aceea nu e de dezbătut că nu ai ce să mai

dezbaţi, în execuţia bugetară reflectă toate cheltuielile făcute pe fiecare capitol în parte.
Atâţia bani au existat, atât s-a cheltuit, atât a rămas. Cei rămaşi trebuiesc urmăriţi în
bugetul local, nu ai ce să dezbaţi că nu poţi să propui ceva pe execuţie.
Dl Natu – dl Florea are ceva dreptate pentru că execuţia bugetară care am avut-o în
comisie atunci au fost nişte probleme şi ar trebui să vedem dacă s-a rezolvat problema aia
pentru că era vorba de preluarea în bugetul pe 2018 a anumitor sume de acolo. Ar trebui
să vină dna contabilă aici.
Dl primar – banii care au fost necheltuiţi.
Dl Natu – ştiu despre ce e vorba, dar să vedem că noi avem execuţia bugetară
veche.
Dl primar – cu ce începeţi întâi şi în momentul în care e o chem pe Elena.
Dl Natu – cum vor, dacă sunt de acord cum a zis Florea dacă nu începem cu….
Dl Crăciun – primul ar trebui să-l validăm pe dl Dobre.
Dl primar – să luăm în ordine şi atunci când ajungem, înaintea discutării bugetului
să supunem spre aprobare sau neaprobare execuţia bugetară.
Dna Florea . mai supunem acum la vot? Supunem la vor ordinea de zi aşa cum
este aici, cine este pentru
Dl primar – este o ordine de zi propusă prin documentaţie, şi vine o propunere
suplimentarăm, deci se votează în ordine. Se supune la vot întâi propunerea asta de aici,
dacă nu sunteţi de acord se supune a 2-a propunere.
Dna Florea – supunem la vot ordinea de zi aşa cum apare aici pe hârtie, cine este
pentru –
Dl primar – nu are nici o influenţă, o facem aşa cum zic ei, nu are importanţă
Dl Natu – lăsaţi-o aşa, numai că la analiză luăm invers.
Dl primar – ordinea de zi se aprobă sau nu aşa cum este, iar ordinea discutării
proiectelor de hotărâri cum vreţi voi.
Dna Florea – deci, pentru ordinea de zi e toată lumea de acord? – 10 voturi pentru.
Trecem la punctul 1- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local
al d-lui Dobre Petrică.
Dna secretar – comisia de validare – dvs. cu dl Natu şi dl Dincă să analizaţi
Dl primar – dl Banu Luci şi-a dat demisia, a plecat din România, următorul era
Nedelcu Ion, şi-a dat şi el demisia din motive de sănătate şi următorul este Dobre Petrică.
Am înaintat toate documentele către partid, a primit avizul că este membru al Partidului
Naţional Liberal şi are toate drepturile să facă parte din Consiliul Local al comunei
Kogălniceanu. Comisia de validare să constate că cele spuse sunt adevărate.
Dna secretar – acolo este dosarul de la alegeri, demisia dlui Nedelcu şi adresa de
la partid.
Dl primar – de fapt, ne ştim că nu suntem în municipiul Bucureşti să avem o sută
de consilieri.
Dl Dobre depune jurământul.
Dna Florea – supunem la vot, cine este pentru validarea mandatului de consilier
local al dlui Dobre Petrică – 10 voturi. Trecem la punctul 2 - Proiect de hotărâre privind
modificarea pct. 3 la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 6/25.06.2016
privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Dl primar – adică comisia din care făcea parte Banu a rămas liberă cu un loc, care
va fi completat, dacă sunteţi de acord, cu Dobre Petrică.
Dna Florea – supunem la vot, cine este pentru – 11 voturi pentru.
Dl primar – şi anunţaţi-l că face parte din comisia de urbanism.
Dna Florea – trecem la punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018, pentru repartizarea orelor de
muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă în conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Dl primar – cei de la 416 trebuie să efectueze nişte ore, munci în folosul
comunităţii, care trebuie aprobate de consiliul local, pentru că ei vor semna şi o fişă de
protecţie a muncii pentru muncile care sunt prinse aici
Dl Dincă – dle primar, la momentul asta câşi asistaţi mai avem în comună?
Dl primar – dosare sau persoane?
Dl Dincă – cei care beneficiază de prevederile legii
Dl primar – în jur de 200 de persoane, iar dosare sunt vreo 80.
Dl Dincă – şi suma la cât se ridică, aşa lunar?
Dl primar – nu ştiu, pentru că suma e stabilită, nu sunt banii noştri, sunt direct
Dl Dincă – cuantumul rămâne lunar la fel, sau se modifică lună de lună?
Dl primar – cuantumul se modifică în cazul în care se modifică condiţiile. E o
grilă şi în funcţie de grila respectivă se calculează, în funcţie de ce primim de la fisc, cu
ce membri are familia, cu ce venituri au.
Dl Dincă – deci, în funcţie de criteriile astea
Dl primar – noi facem o fişă pe care o înaintăm la slobozia şi ei primesc banii prin
poştă şi prezenţa muncii respective.
Dl Natu – din astia sunt mulţi care sunt scutiţi medical ca să nu participe
Dl primar – nu, unul din familie face zilele de muncă, dacă unul din familie e
bolnav face celălalt, sau dacă toţi sunt scutiţi medical nu ai ce să-i faci pentru că are un
act de la o comisie nu de la doctorul de familie. Nu doctorul de familie îi scuteşte,
comisia.
Dna Florea – supunem la vot, cine este pentru aprobarea planului de acţiuni – 11
voturi, abţineri? Împotrivă? Trecem la punctul 4 - Proiect de hotărâre privind actualizarea
anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor
Legii nr. 15/2003.
Dl primar – pe satul Mihail Kogălniceanu am trecut aici loturile care sunt acum
libere. Au fost scoase cele care au fost atribuite din cele 2 forme – superficie sau gratuit.
Dacă îmi permiteţi, aici la satul Hagieni am analizat, am vorbit şi cu câţiva membri ai
comisiei, avem 4 ha de pământ intravilan în tarlaua 171 parcela 944, asta este ultima
parte a intravilanului dinspre satul Platoneşti. Ştiţi, Hagieniul de la mănăstire în dreapta e
Aron cu stâna lui şi înspre Platoneşti acolo sunt 4 ha intravilan nefolosite de nimeni.
Locul acesta nu puteam să-i facem nimic pentru că era din anii 2003 repartizat celor care
vroiau să contruiască o locuinţă, imposibil să mai construieşti o locuinţă acolo, nu mai are
nici curent electric, nici drumuri. Şi atunci ce vă propun eu dvs. – să trecem acest pământ
în domeniul privat al consiliului local, în continuare să încercăm să-l scoatem din
intravilan că-l ţinem degeaba acolo şi să punem în posesie că mai avem 80 de ha de pus
în posesie, prin hotărâri judecătoreşti, prin fel de fel de forme. Iar pentru această
destinaţie să rămână 0,3 ha - 3000 mp teren aflat imediat cum treci podul şi digul în

stânga in clinul ala acolo, până în casa la popi. Are şi lumină electrică şi drum şi nu e aşa
de vulnerabil cum e ala şi dacă vrea cineva, îl putem parcela şi îi putem da acolo. Dar
rămâne blocată o suprafaţă de 3000 mp nu 4 ha. Iar pe cele 4 ha în situaţia asta, fie le
închiriezi pe 1- 2ani, fie îi pui în posesie, dar aduci un ban la bugetul local.
Dl Voinea – aşa îl tinem degeaba.
Dl Natu – în principiu suntem de acord, o să faceţi proiectul pentru asta şi în una
din şedinţe aprobăm să treacă, acum nu cred că putem
Dl primar – acum aprobăm aşa cum este, şi dacă sunteţi de acord în principiu cu
aşa ceva, venim cu o modificare pentru şedinţa următoare să-l scoatem pe acesta şi să-l
introducem pe celălalt. Neparcelat, deci nici pentru acela nu mai dăm bani să-i facem
parcelarea . O să o facem în momentul în care cineva chiar apelează la lege şi nu poţi să-l
refuzi.
Dna Florea – supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru
Dl Florea Ion – şi parcelele astea în ce , unde sunt amplasate cele de la
Kogălniceanu. Nu ştim unde sunt amplasate.
Dl primar – nu ştiu de câte ori nu am vorbit, nu a adus Angelică niciodată hartă cu
ele? Vasilică, te rog, Angelică, cu adresă de înaintare să facă o fotocopie după harta aia
Dl Florea Ion – şi ce parcele sunt disponibile şi care sunt ocupate şi de către cine.
Dl Voinea – unde sunt cade locuite, unde au contracte încheiate deja
Dl Florea Ion – da, şi nu au nume oamenii aia?
Dl primar – Vasilică, cheamă-l pe Ududui acum
Dl Natu – apare acolo în schiţă cu o anumită culoare
Dl primar – şi în momentul în care se completează un lot , nu ştiu, să vă anunţe,
să-l aveţi acolo la comisie. În momentul în care aprobaţi puteţi să solicitaţi în comisie
prezenţa responsabilului cu urbanismul să vă facă că nu este secret
Dl Florea Neculai – dar nu îl aprobăm noi
Dl primar – de ani de zile vorbim de acest lucru
Dl Florea Ion – dar nu sunt toate în aceeaşi parcelă
Dl Natu – e tarlaua 561/1/1 parcele
Dl primar – Gelu, te rog, faci o fotocopie după parcelarul de acolo de la locurile
de casă şi inserezi cu o culoare loturile care sunt ocupate, cu o culoare care sunt
neocupate la ora asta.
Dl Ududui – când am fost am vorbit să facă o hartă mai mare
Dl primar – deocamdată pe cea mică că se văd numele pe ele, astăzi până la
terminarea şedinţei şi le-o dai cu adresă de înaintare, ca să nu mai avem probleme
Dl Ududui – am mai dat
Dl primar – ştiu că au mai avut
Dl Florea Ion – chiar era indicată şi o hartă mai mare aici
Dl primar – hartă mai mare, am vorbit să o facă mai demult timp, dar
Dl Florea Ion – acum când explicaţi dvs. cu podul acela la Hagieni sau cu bucata
aia de teren care spuneţi că rămâne neacoperită ne-o şi arătaţi
Dl primar – dar chiar nu ştii unde e ?
Dl Florea Ion - păi nu ştiu unde e , am înţeles cum treci podul şi apoi pe stânga
Dl primar – da, în zona aia, în nici un caz nu poţi să faci fără să aibă o
măsurătoare cadastrală acolo. Deocamdată este o propunere, atunci când va fi introdusă
în c onsiliul local va avea ataşat şi

Dna Florea – supunem la vot, cine este pentru actualizarea anexei – 11 voturi
Dl Natu – nu, ceea ce am făcut
Dl primar – nu, o aprobaţi aşa cum este
Dl Natu – în principiu e chestiunea aia de trecere, să scoatem din intravilan cele 4
ha de acolo şi le trecem
Dl primar – o aprobaţi aşa cum este, şi în următoarea şedinţă veniţi cu propunerea,
dar eu v-am întrebat în principiu dacă sunteţi de acord să nu muncim şi să facem degeaba
pentru că e vorba de domeniul şi trebuie aprobat cu 2/3
Dna Florea – trecem la punctul următor – 5 - Proiect de hotărâre privind
organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat cu personalitate juridică din
comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Avem acolo la sfârşit reţeaua şcolară şi
automat se schimbă şi denumirea.
Dl primar – s-a schimbat odată denumirea, era Petre director şi ţinea de primărie
finanţarea şcolii şi până să facem firma şcolii s-a schimbat denumirea şi am rămas cu
firma. Conform legii învăţământului, în funcţie de ce face şcoala pentru programul şcolar
se schimbă, dacă are şcoală profesională e profesională, dacă are şi liceu e liceu, dacă are
doar şcoală gimnazială până la clasa a VIII-a se numeşte şcoală gimnazială.
Dl Crăciun – şi nu se nimereşte nici o siglă acum, din câte are?
Dna Florea – nu, că s-a schimbat ministerul
Dl primar- schimbi şi ştampila, se schimbă şi antetul
Dl Florea Ion – acum şcoala noastră este şcoală gimnazială
Dl primar – da
Dl Florea Ion – nu mai e liceu, nici profesională
Dl primar – nu mai e de mult liceu, nici şcoală profesională
Dl Crăciun – nu mai sunt elevi
Dl primar – plus vreo 80 la grădiniţă
Dna Florea – sunt trecuţi aici 60
Dl primar – când mă duc şi întreb la grădiniţă câţi sunt pentru pom de iarnă, sunt
vreo 80
Dna Florea – păi nu, problema e că înscrişi sunt 60, dar de venit vin mai mulţi
Dl primar – am glumit, mereu am găsit un 15-20 de pachete în plus că dacă vine
mama cu cel mic în braţe nu poţi să o laşi să plece
Dna Florea – supunem la vot, cine este pentru proiectul de hotărâre privind
organizarea reţelei şcolare – 11 voturi, abţineri? Împotrivă? Trecem la punctul următor Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul
2018.
Dl primar – avem 2 posturi vacante, faţă de organigrama anului precedent nu mai
apare funcţia de director cămin cultural pentru că oricum nu ştiu dacă vom putea vreodată
să o mai ocupăm. A plecat Cristian pe compartimentul de situaţii de urgenţă şi am
constituit un alt compartiment pentru achiziţii publice. Am creat 2 posturi care ambele
sunt vacante şi nu ştiu dacă vor putea fi ocupate până la sfârşitul anului. Noi le-am
bugetat, unul din ele. Pentru situaţii de urgenţă o să ia prerogativele şi răspunderea dl
viceprimar, aşa spune şi legea 215, iar pentru achiziţii publice, pentru o perioadă de 6 luni
am externalizat, am făcut un contract cu o formă de pe SEAP am luat-o şi se va ocupa de
achiziţiile publice. Ne-a luat şi nouă o piatră de pe inimă că era greu. Cristian era format
într-o perioadă de 10 ani de zile, acum până formezi un alt om e bine să ai o firmă lângă

el ca să poată să înveţe, să nu facă greşeli, că sunt foarte grave greşelile pe acest
compartiment.
Dl Florea Ion – şi cine va învăţa ?
Dl primar – păi încă nu am început
Dl Florea Ion – doar e firma fără cel care o să înveţe
Dl primar – firma se ocupă de achiziţii şi poate găsim pe cineva
Dl Florea Ion – am înţeles că o să înveţe cineva
Dl primar- doar puţin să nu cumva să credeţi altceva, cel care va învăţa nu
înseamnă că va ocupa şi acest post. Acest post se va ocupa prin concurs şi să aibă la bază
abilităţile şi condiţiile respective. Ca firma să nu vină la Kogălniceanu pentru fiecare pix,
creion şi nu ştiu ce pe care îl achiziţionezi de pe SEAP şi se va ocupa persoana care
învaţă şi colaborează cu el prin e-mail, îi dă informaţii, că nu vine şi firma în fiecare zi
când avem noi nevoie să cumpărăm 10 şuruburi, o bidinea sau un bec.
Dl Natu – îi trebuie lui Vasile o bidinea.
Dl primar – firma în special pentru oferte grele, pentru că avem câteva proiecte ţi
aţi văzut acolo trebuiesc achiziţionate pe sistemul de SEAP greu, complicată treaba acum
s-au schimbat regulile, s-a complicat puţin treaba şi ca timp şi ca volum de muncă. Multe
cerinţe datorită multor greşeli care s-au făcut şi multor oameni care au păţit-o în urma
acestor greşeli. Am considerat că neavând la ora actuală un specialist şi nici nu putem să
angajăm atât de repede şi nici nu putem să stăm pe loc, 6 luni să externalizăm.
Dl Florea Ion – doar 6 luni e contractul cu firma?
Dl primar – cu firma am făcut un contract de 6 luni, dacă în aceste 6 luni nu
reuşim să obţinem avizul de la agenţie pentru scoaterea la concurs a acestui post vom
prelungi cu încă o lună, două, trei că aşa scrie în contract 6 luni cu posibilitate de
prelungire, că nu poţi dacă s-a încheiat să faci altă licitaţie, iar pe SEAP. De când a plecat
Cristian sunt 2 luni
Dl Dincă – şi cuantumul prestaţiei cât este ?
Dl primar – 5000 lei pe lună pentru toate operaţiunile
Dl Dincă – şi firma cum se numeşte ?
Dl primar – e din Călăraşi se numeşte , Vasile vezi că am contractul pe masă, sau
e Gabriela
Dl Dincă – deci, indiferent de volumul de muncă rămâne suma
Dl primar – dacă vă uitaţi pe ofertele de pe net este mai mică. Cristian ne-a jutat
să o achiziţionăm. Unele cereau 10000 lei pentru fiecare licitaţie în parte. Noi avem 5 –6
licitaţii
Dl Dincă – asta întrbam, e bătută în cuie suma asta sau variază ?
Dl primar – de la 7000 lei cât a cerut el a lăsat-o la 5000 lei . Cristian a zis să
forţăm nota poate vrea 4000 lei. Negocierea afost pe SEAP şi a zis că nu. E cel mai mic
preţ posibil din toată România de pe SEAP. Sunt în Ialomiţa şi de 10000 – 150000 lei
pentru un proiect. Se numeşte SC IDEAL CONSULTING & SALES-D.
Dna Florea – supunem, la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2018, cine este pentru – 11 voturi.
Trecem la punctul 7 - Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru
închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail
Kogălniceanu.

Dl primar – am avut mereu probleme şi cu colegii de la PSD, mereu au respins
chestiunea respectivă, eu cred că nu m-am făcut înţeles şi aş vrea ca acum să ne
înţelegem şi să găsim o formă de aprobare, indiferent care ar fi ea.
Dl Florea Ion – dacă stăm pentru câţiva lei
Dl primar – e depăşit acel salon de nunţi, e total depăşi la ora asta, ala e de 10-15
ani aşa, nu are încălzire centrală în interior, nu are toalete în interior, nu are în spate
pentru grătar şi vine Curtea de Conturi şi te întreabă din cheltuielile astea de aicea, faci să
zicem cheltuieli de 500 de milioane - 1 miliard să faci acest lucru, dar care e motivaţia,
pentru că e o investiţie nu e casă de beneficiu consiliul local. Consiliul local trebuie să
facă nişte investiţii pe care să şi le scoată în timp. Dacă e să iei o centrală termică, să faci
toaletele lipite de clădire, să faci în spate chestiile astea e un miliard. Si dacă sunt 5nunţi
si iei 5000 de lei cum e propunerea dvs. chiar nu am o motivaţie acolo. Dacă nu ne
înţelegem acum şi o susţineţi în continuare eu propun colegilor mei să o lăsăm baltă şi
cine m-o întreba de ce nu pot
Dl Florea Ion – ne duceţi pe o pistă greşită
Dl primar – nu, exact cum spun eu este
Dl Florea Ion – odată ce avem cheltuieli bugetate pentru Căminul Cultural şi în
bugetul local, cred că diferenţa asta dintre 1500 şi 1000 şi 500 şi 300 la botezuri e infimă,
e foarte mică. Adică dvs. credeţi că modernizaţi căminul de nunţi cu diferenţele astea ?
Dl primar – sunt 10 nunţi. Până la 1500 sunt 5000 şi în partea cealaltă încă vreo
2000-3000.
Dl Florea Ion – 8000de lei, ce faceţi cu 8000 de lei ?
Dl primar – 8000 de lei înseamnă o sumă foarte mare, uite câţi bani am dat şa
şcoală
Dl Florea Ion – ne uităm în bugetul local de primar sau la execuţia bugetară pe
2017.
Dl primar – venim şi de acolo cu o contribuţie, dar nu poţi să iei bani bani din
bugetul local 1 miliard, care e motivaţia ?
Dl Florea Ion – păi de ce , e în interesul cetăţeanului
Dl primar – de ce şi apa să nu fie plătită din bugetul local ?
Dl Florea Ion – apa e apă, e altceva. Atunci de ce aţi făcut casa asta alături de
primărie de 2 miliarde şi ceva şi la Căminul Cultural nu mai investitţi
Dl primar – nu aveam arhivă
Dl Florea Ion – aşa şi salonul de nunţi nu mai corespunde.
Dl Natu – una e să fie pentru uzul general al comunei o chestiune cum e clădirea
asta pentru arhivă, una e să fie pentru 20 de persoane care fac nişte nunţi într-un an.
Diferenţa este ca de le cer la pământ. Cel care vrea să-şi facă nuntă în salon trebuie să
plătească.Nu beneficiază toată comuna de chestia asta.
Dl Florea Ion – eu nu zic să nu plătească, dar să plătească mai puţin.
Dl Natu – dacă nu sunteţi de acord cu ce am zis eu zic să o lăsăm aşa şi să închizi
salonul şi să se facă nunţi la Racman.
Dl Florea Neculai – salariile s-au mărit
Dl Florea Ion – care salarii s-au mărit, la bugetari.
Dl primar – cateringul de acolo, nici furculiţele, farfuriile nu mai corespund,
pahare doar câte un rând
Dl Florea Ion – asta e o chestie de orgoliu personal mai mult, dar

Dl Natu – la voi , vreţi neapărat să blocaţi chestia asta
Dl primar – cu 8000 lei într-un an poţi să iei un alt set de furculiţe, linguri, pahare,
tăvi, ce e acolo toate s-au ciobit, s-au decolorat, paharele arată cum arătau odată la
cârciumă că au pus vin negru, vin alb, ţi-e silă să bei dintr-un pahar din acela, şi carafele
acelea la fel.
Dl Florea Ion – dacă scadem de la 1500 la 1000 nu se mai pot face investiţiile
astea, în schimb dacă rămân la 1500 se pot.
Dl primar – putem măcar să facem ceva, avem o motivaţie. La o nuntă se scoate o
sumă de cel puţin 50000 lei, cea mai proastă nuntă
Dl Florea Ion – ne-aţi convins şi cu nea George, gata
Dl primar, nu de asta, dar chiar e o chestiune prea măruntă, înseamnă mult 10000
de lei
Dl Florea Ion – oricând o să mai fie cazuri o să vă zic dl primar o sută de milioane
sunt totuşi
Dl primar – chiar sunt bani 10000 de lei, poate pentru tine care ai
Dl Florea Ion – lăsaţi divagaţiile că nu-şi au rostul. Nici pentru dvs. nu sunt mulţi
10000 de lei.
Dl primar – dacă nu erau mulţi nu aveam 20 de miliarde în fondul de rulment
Dl Florea Ion – nu încurcaţi bugetul personal cu bugetul primăriei.
Dl primar – nu, nu, e bugetul de care am grijă cel mai tare, de cel al familiei nu
am grijă.
Dna Florea – supunem la vot proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural, cine este pentru – 11 voturi. Trecem la
punctul următor - proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31
decembrie 2017, adică punctul 10.
Dl primar – vă rog, haideţi să terminăm şi pe celelalte şi să rămână asta la urmă ca
să nu mai lungim.
Dna Florea – atunci punctul 9 - Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei
consilierilor locali.
Dl primar – aşa cum am spus data trecută am fost la Prefectură, am discutatşi am
dat varianta că, consiliul local poate să hotărască cum împarte cei până la 10% din
indemnizaţia primarului pe fiecare şedinţă şi comisie şi sunt 2 variante, de fapt sunt 3
variante : să iei 10% pentru şedinţa ordinară toată lumea ia 10% sau care este
recomndarea Prefecturii, să iei 5% pentru o şedinţă ordinară, 2,5% pentru o comisie şi
2,5% pentru cealaltă comisie ca să poţi să evidenţiezi şi munca comisiei respective. Adică
să poţi să plăteşti si munca comisiei. Si a treia variantă 5% pentru şedinţa de consiliu şi
5% pentru o şedinţă de comisie.alegeţi una din ele
Dl Natu – dacă aţi văzut avizul comisiei de buget – finanţte, este 5% pentru o
şedinţă ordinară, 5% pentru o şedinţă de comisie
Dl Dincă – pentru o şedinţă de consiliu, nu ordinară
Dl Natu – şedinţă de consiliu şi 5% pentru o şedinţă de comisie
Dl primar - o secundă, e posibil să ai şedinţă ordinară, nu ordinară şi să ai şedinţă
de comisie şi atunci primeşti pentru şedinţa de comisie şi nu primeşti pentru şedinţă. Dar
în luna respectivă cine ştie cum să ai doar şedinţă de îndată, când nu ai timp să o faci
Dl Florea Neculai – dar ce dacă e de îndată, nu e tot şedinţă
Dl Florea Ion – au tot fost 3 la rând

Dl Istrate - în ianuarie nu a fost de îndată
Dl Natu – noi tot aşa ne deplasăm la şedinţă, tot aşa ne învoim de la serviciu că e
de îndată, că e ordinară
Dl primar – acea indemnizaţie, e vorba de legea 393din 2004 art 34 alin. 2 care
spune : indemnizaţia de şedinţă pentru membri consiliului care participa la şedinţele
ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% şi
vine modificată până la 10%.
Dl Natu – cert este că articolul acela nu a fost modificat prin ultima ordonanţă,
doar cuantumul a fost. Noi am discutat în comisie atunci, plata şedinţei de îndată nu e, nu
zice că îl abrogă şi pe ala, nu-l abrogă, a rămas valabil pentru şedinţa ordinară
Dl Dincă – asta nu înseamnă acuma că vor fi doar şedinţe de îndată
Dl Natu – asta nu înseamnă dle primar că la şedinţele de îndată faceţi câte 20 de
puncte de rezolvat, iar în luna ianuarie aţi făcut una singură de îndată.
Dl primar – şi aşa nu era stabilită indemnizaţia şi nu puteaţi să beneficiaţi de ea
Dl Dincă – încă o chestie la şedinţele de îndată dacă vor fi să fie în spate şi
motivaţia, cine dă acest caracter de îndată al şedinţei
Dl primar – celeritatea cu care trebuie să răspundem unei solicitări
Dl Dincă – există undeva un document, un înscris, ăla să fie ataşatîn spate să
vedem şi noi, corect?
Dl Natu – corect.
Dl Florea Ion – şedinţa de îndată nu se plăteşte ?
Dl primar – când e şedinţă de îndată se primesc cei 5% sau 2,5 % cum hotărâţi
pentri şedinţa de comisie
Dl Natu – şi dacă nu e şedinţă de comisie că e şedinţă de îndată în luna respectivă
Dl primar – cum să nu fie, şedinţa de comisie e în momentul şedinţei de consiliu
local
Dl Natu - asta dacă se nimereşte să fie cum a fost în noiembrie numai şedinţa de
comisie şi şeedinţa de consiliu în decembrie. Dar noi, dacă aţi citim în procesul verbal vam atenţionat să nu mai faceţi şedinţa de comisie în luna în care nu e şi şedinţa de
consiliu.
Dna Florea – să fie toate într-o lună
Dl Florea Ion – dns secretar, dvs. ne-aţi prezentat un pasaj dintr-o lege în care nu
se specifica caracterul şedinţei, de îndată sau ordinară, spunea doar şedinţe
Dna secretar – da, aşa spunea, dar de la Prefectură a spus să luam în calcu
alineatul 2 până unde spune cuantumul
Dl primar – citim şedinţă de consiliu în continuare spune la alin. 2 ordinară, iar la alin. 3
spune aşa - numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit
alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe luna.alin.
2 numeşte felul şedinţei,
Dl Crăciun – eu am sunat la vreo 3 primării dl primar şi ei i-au 0,5% pentru orice
şedinţă
Dl primar – nu poate mai mult de 2
Dl Crăciun – nu, ai una de comisie 0,5 paia o iei, ai de îndată 0,5
Dl primar – dacă ai într-o lună 3 şedinţe şi 3 şedinţe de comisie
Dl Crăciun – toate se plătesc.

Dl primar – dacă legea spune clar maxim 10% pentru toate şedinţele din luna
respectivă, că e o şedinţă sau 10 şedinţe. Spune alin. 2 numarul maxim de şedinţe pentru
care se poate acorda indemnizaţia potrivit art. 2 este o şedinţă de consiliu şi 1-2 de
comisie
Dl Florea Ion – asta e adresa de Prefectură ?
Dl primar – nu, asta e legea 393
Dna Florea – dacă comisia nu are şedinţă într-o lună ?
Dl Dincă – nu ia
Dna Florea – şi atunci care e prostul să se mai bage la comisie
Dl Crăciun – 10% din fiecare şedinţă
Dna secretar – maxim e 10% pentru toate.
Dl Crăciun – da maxim, pentru toate ?
Dna secretar – pentru toate.
Dl Crăciun – şi dacă sunt 2 se plăteşte doar una.
Dna secretar – nu , e o singură şedinţă ordinară pe lună şi 1-2 şedinte de comisie
Dl Natu – numarul maxim de şedinţe pentru care poate fi plătit este de 1 de
consiliu şi 1-2 de comisie, în cei 10.
Dl Crăciun – nu mai venim, adică aia nu e importantă, nu e şedinţă
Dl Natu – e importantă la fel ca şi şedinţa de consiliu
Dna Florea – sunt luni când nu toate comisiile au şedinţă, de ce nu rămâne suma
la o şedinţă ordinară şi atât
Dna Olteanu – atât, aşa am zis şi eu.
Dna Florea – pentru că nu toate comisiile au şedinţă în fiecare lună.
Dl Natu – da dnă, dar art. 3 zice pentru o şedinţă ordinară şi pentru 1-2 şedinţe de
comisie.Aici cum să o sucim, că aici e beleaua.
Dl primar – Loredana are dreptate, sunt membri ai consiliului local care fac parte
din 2 comisii şi dacă ducem la 2,5 % cei care participă la 2 comisii în luna respectivă iau
5% iar ceilalţi care participă la o şedinţă că sunt doar într-o comisie iau doar 2,5% si
atunci, am înţeles de la Loredana, că dacă cumva doriţi o solidaritate 5% pentru şedinţa
de consiliu şi 5% pentru o comisie de specialitate şi în felul asta rar se intâmplă ca una
din comisii să nu aibă. Dacă dl natu spune că pun multe proiecte de hotărâre trebuie ca să
fie încadrate toate comisiile, că dacă pun doar unul singur e doar una.
Dl Natu – cert e că ai dreptate şi tu, dar
Dna Florea – supunem la vot, cine este pentru 5% pentru şedinţa ordinară şi 5%
pentru o comisie de specialitate – 11 voturi pentru, abţineri ? împotrivă ?
Dl Florea Ion – o să fie comisia 5% şi o să fie una de îndată care nu e plătită.
Dna Florea – trecem la punctul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării
a 2 unităţi administrativ – teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOO
2009.
Dl primar – să vă spun ceva despre ECOO 2009, e în faliment, este în
reorganizarede 3 ani de zile. Dacă nu funcţionează până încă în 2020 va trebui să dăm toţi
banii proiectului inapoi. Noi am tras de ea cât am putut, dar în reorganizarea aceasta de
care răspunde avocatul Stroe nu s-a făcut nici o reorganizare până acum că nu a vut
nimeni intenţia. Ce am simţit acolo că altele sunt intenţiile şi nu a mai vrut nimeni să fie
preşedinte de asociaţie ca să se dizolve cât mai repede pentru că sunt doritori care dacă
prin dizolvarea ei o preia o altă firmă, poate să fie şi particulară, nu neapărat SRL-ul

asociaţiei, legea îi permite să scoată la licitaţie, se concesionează şi să o facă să
funcţioneze. Are 45 de angajaţi pe timp de iarnă şi 50 de angajaţi pe timp de vară. Dintre
care la ora actuală sunt 4 femei care sortează toate gunoiale, 4 contabili, 5 casieri, un
director general, 5 şoferi, 10 încărcători , 2 buldoescavatorişti şi 1 tractorist care cară
gunoiul de la Ţăndărei la platformă. Noi am fost pe acolo împreună cu colegii membri ai
ADI şi am constatat că şoferii de acolo până la ora 11- 12,30 au terminat treaba , mai stau
vreo oră ascunşi pe la marnea satului, la 1 sunt acolo, au descărcat alea, se descarcă
automat, spală maşinile şi până la ora 4 învârt tablele, stau degeaba. Si am acceptat
funcţia de preşedinte al ADI-ului pentru că eram singurul care nu eram din partidul
celorlalţi şi la invitaţia colegilor, tacit, aşa, ia tu că noi ne certăm între noi. Am propus şi
s-a aprobat reducerea cu 13 persoane a statului de funcţii de la ADI ECOO, printre care 5
oameni care încarcă la maşină ce fac ei, apucă un tomberon mic, în cuplează în 2 gheare
şi masina îl dă peste cap. Asta e toată munca, e suficient 1. Am redus încă 4 din contabili,
casieri 2, facturieri pentru că l-am găsit pe directorul şi directorul celălalt, cu maşinile cei drept particulare, însoţeau 2 casieri la IAS Giurgeni, unde sunt 15 case. De ce nu a venit
doar unul cu chitanţierul. Am propus şi desfiinţarea postului de şef de rampă, că nu făcea
mare lucru. Există un director de firmă, să aibă biroul acoloşi să fie şi şef de rampă. Am
propus desfiinţarea postului de tractorist că nu avea nimic de a face cu postul de tractorist
cu colectarea gunoaielor selective că acel tractor căra gunoiul de grajd din Ţăndărei şi-l
vărsa pe platforma de la ADI neutralizat din banii la toţi. Cum am descoperit acest lucru :
i-am cerut directorului să ne dea o valoare a gunoiului de la Mihail Kogălniceanu pe tonă
şi de la Ţăndărei pe tonă. Nu am cerut de la alte localităţi pentru că erau colegii mei acolo
şi nu vroiam să-i deranjez cu asta. La Kogalniceanu 565 lei pe tona de gunoi cărat şi
neutralizat şi la Ţăndătei 420 pe tona de gunoi şi cărat gunoiul de grajd gratuit acolo. Leam dat 1 lună să desfiinţeze acest sistem omeneşte şi amiabil ca nu cumva să anunţ
organele abilitate – Garda de mediu, că sunt nişte gunoaie de grajd în interiorul
gunoailelor menajere. Nu . că e de la dl Sava Vasile de când era el. Avem 3 UAT care nu
au plătit de vreo 2-3 ani contribuţia şi totuşi beneficiază de serviciu. Dacă nu beneficiezi
de serviciu plăteşti o taxă la mediu de nu ştiu cât, o sumă de 700 – 1000 pe lună. Oamenii
aia doar pentru faptul că au primit o hârtie la modul general a tuturor gunoaielor selectate
împărţit la fiecare, s-au încadrat şi ei că au neutralizat o cantitate de gunoi şi nu plătesc.
În schimb nu au plătit nici un leu contribuţia la ADI. Drept pentru care i-am anunţat că
voi acţiona în instanţă să le blocheze conturile să ne dea banii pentru că nu e colegial, nu
e frumos, e ojignire la adresa celorlalţi. Nu aveau curaj ceilalţi colegi să nu se pună rău cu
ei. Şi am anunţat şi garda de mediu prin faptul că Sudiţi nu a plătit niciodată. Când vine
garda de mediu arată că e concesionat serviciul dar nu se adună nici un gunoi din satul
lui.El nu cheltuieşte nici un ban, nu ia nici un ban de la populaţie, nu are nici un contract,
nu e hotărâre de consiliu local conform legii mediului să poată să le ia banii. Aceeaşi
adresă către Garda de mediu i-am dat-o pe e-mail şi primarului de la Sudiţi. Când l-am
reclamat pe popa Hangu , am înştiinţat organele superioare ale bisericii, i-am trimis prin
poştă şi domniei sale. S-a supărat că-l pârăsc. Nu, m-am supărat că ne-ai jignit, neplătind
taxa respectivă. Au ieşit discuţii mari pe această temă, dar vrem să putem să înjumătăţim
taxa de mediu eliminând aceste risipii.Cu această intervenţie se face o economie de 4
miliarde pe an. Bani pe care o să-i avem dacă continuăm aşa cu contribuţiile şi într-un an
de zile să o scoatem din faliment. Altfel, în fiecare an se măreşte în loc să se micşoreze
după restructurare, după reorganizare datoria către stat. Comunele Mărculeşti şi Gura

Ialomiţei, neavând astfel de serviciu, penalizate de Curtea de Conturi şi de Garda de
mediu pentru că nu îndeplineşte condiţiile legale au făcut solicitarea să vină să facă parte
din ADI ECOO Ţăndărei, din asociaţie şi SRL. Consiliile locale trebuie să dea acceptul.
Consiliul local este membru, cel care decide primirea unui nou membru. Avantajul este
că vor veni şi ei cu contribuţii, vor fi şi cheltuieli dar vor fi şi bani la ADI ca să poată să
iasă din faliment. Eu cre că dacă era o firmă particulară, a oricăruia dintre noi cât de
proşti manageri am fi fost, nu am fi ţinut 50 de oameni angajaţi cu 4 femei care sortau ca
să aduc bani de acasă în fiecare lună.
Dl Natu – i-an spus lui Barbu, cred că e singura firmă de gunoi din ţara
românească care e în faliment. În toate oraşele sunt miliardari gunoierii, şi la Ţăndărei
mergi pe pierderi.
Dl primar – eu mă las, 6 luni de zile le-am propus, sau dacă simt presiuni din
partea lor plec şi mâine că e răspundere şi-ţi faci duşmani în plus. În fiecare zi pleacă o
maşină cu toate gunoaiele care sunt infamabile la fabrica de ciment de la Medgidia, baloţi
întregi de plastic, sticle, tocate, împachetate, pentru care primesc bani. Şi cu banii aia
care-i primesc de acolo şi cu contribuţiile noastre de 200 pe an cotizaţia fiecărui UAT şi
cu banii pe cer ii strângem de la populaţie, că dă sau nu dă gunoi, că aşa scrie legea, ei tot
sunt falimentari. E normal la 50 de angajaţi, cât face numai minim pe economie 2500 de
lei, câteva miliarde pe lună degeaba.
Dl Florea Ion – dvs. sunteţi manangerul sau administratorul?
Dl primar – nu am nici o treabă cu SRL. Există o asociaţie a comunelor. Această
asociaţie are un singur angajat, o secretară care se ocupă şi e renumerată şi un preşedinte
onorific. Până acum au fost prin rotaţie, afost şi Sava, a fost şi primăriţa de la Săveni, si
din cauza faptului că au cedat presiunilor în 2 luni ţi-au dat demisia. A fost şi Achimaş
dar nu mai are dreptul pentru că nu mai este reprezentant al UAT, trebuie să fie primarul
reprezentantul UAT.Am înceract să luăm aceste măsuri să o punem pe picioare.
Dl Florea Ion – nu o să vă diminueze din puterea de muncă acordată datorită
calităţii în funcţia asta nouă ?
Dl primar – sunt întradevăr puteri pe care simt că le am diminuate, dar nu de
muncă.
Dna Florea – supunem la vot, cine este pentru proiectul de hotărâre privind
aprobarea aderării a 2 unităţi administrativ – teritoriale – 11 voturi pentru.Şi acum
revenim la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31
decembrie 2017.
Dl primar – te rog, dl Natu să prezinţi care sunt probleme ca să ştie Elena să
răspundă la ele.
Dl Natu – din calculul execuţiei care am primit-o noi, la sfârşitul anului 2017, a
greşit a scris 2018, în document exista un excedent de 873206
Dna contabilă - acolo a fost greşeală
Dl Natu .- asta te-am întrebat. Să spună de unde s-a corectat, a fost vorba de
cheltuielile efectuate, am înţeles atunci, din excedent al anului 2016.
Dna contabilă – pe prima pagină, unde spune venituri totale 4645677 pe expunere
şi cheltuieli totale 4861026. În 4861026 sunt inclusiv cheltuielile făcute din excedentul
anului precedent în sumă de 943206.
Dl Natu – unde se regăseşte ?

Dna contabilă – se regăsesc pe secţiunile de dezvoltare, pe fiecare capitol în
parte : autorităţi publice 245179, la cultură 9268, dar sunt din bugetul local
Dna Florea – ordine publică
Dna contabilă nu avem pe ordine publică la secţiunea de dezvoltare e 0
Dl Natu – dar de unde sunt ?
Dna contabila – am zis că avem 943206 cheltuiţi din execdentul anilor precedenţi
Dl Natu – care v-am întrebat unde se regăsesc şi aţi spus în secţiunea de
dezvoltare. La autorităţile publice 245179, de unde sunt?
Dna contabilă – 238999 de la excedent şi 6180 de la bugetul local . Avem o dată
238999, la mediu secţiunea de dezvoltare 492650 pe total
Dl Natu – acesta e total din excedent ?
Dna contabilă – da
Dl Natu – 731649
Dna contabilă – şi cu 116551 la transporturi secţiunea de dezvoltare
Dl Natu – 848200, mie aşa mi-a dat, aţi făcut şi voi ?
Dl primar – le luăm de la început.
Dl Florea Ion – aţi mai pus şi golul de casă la excedentul asta ?
Dl Natu – da, dacă a cheltuit din excedent, să ne zică unde, în golul de casă ce a
acoperit din el din excedent. Am zis că a rezolvat-o doamna, dar tot bâjbâie şi a avut o
săptămână.
Dna contabilă – mai este la alimentarea cu apă 95006.
Dl Natu – 943206.Da doamnă , dacă ceea ce mi-aţi spus cu fondul este aşa cum aţi
zis.
Dl Florea Neculai – nu mai este 873206 cum are fiecare, e 727157
Dl primar – asta e tot excedentul ?
Dna contabilă – este excedentul numai pe anul 2017 şi venim din urmă că nu am
cheltuit tot excedentul 1047000 şi cu 727157şi fac 1775000, care se regăseşte în bugetul
din 2018.
Dl Natu – cât aţi zis că este excedentul necheltuit ?
Dl primar – 1047816 la care se adaugă 727157. Nu am cheltuit tot exdecentul din
2016.
Dna contabilă – am venit în 2017cu 1991000, am cheltuit 943000 rămân 1047000,
adăugăm la ei 727157 şi fac 1775000.
Dl Natu – deci la execuţia anului 2017, fără influenţa 2016 e 727157, pentru că ce
au ei în execuţie e 873206.
Dna contabilă – acolo e greşeală de redactare.
Dna Florea – supunem la vot proiectul de hotîrâre privind aprobarea execuţiei
bugetelor la data de 31 decembrie 2017.
Dl Florea Ion – la la secţiunea protecţia mediului aş avea o întrebare. La branşarea
gospodăriilor la sistemul de canalizare 387930 aproape 4 miliarde, câte gospodării s-au
branşat ?
Dl primar – 147 dacă nu greşesc.
Dl Florea Ion – de gospodării sunt racordate la sistemul de canalizare
Dl primar – da.
Dl Florea Ion – s-au cheltuit aproape 4 miliarde, câte mai sunt ?
Dl primar – cam încâ pe atâtea

Dl Florea Ion – şi în bugetul de anul acesta, bănuiesc că tot în jur de 4 miliarde
sunt ?
Dl primar – cam pe acolo, depinde cât iese din licitaţii, că licitaţiile au fost mai jos
decât ne-am propus noi.
Dna florea – supunem la vot, cine este pentru proiectul de hotărâre – 11 voturi
pentru. Si trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.
Dl primar – aveţi în spate toate documentele care atestă influenţele financiare
asupra bugetului, cotele defalcate, sumele din 18,5% din impozitul pe venitul general, de
la finanţe şi de la Consiliul Judeţean
Dna contabilă – ce nu s-a discutat în şedinţa pe comisie, avem modificările de
acum
Dl primar – înainte de asta să vă pun în evidenţă să modificaţi pentru că avem
următoarele situaţii : la autorităţile publice la cheltuieli de personal am diminuat cu
20000 de lei şi i-am trecut la şcoală la bunuri şi servicii pentru decontul, naveta care se
suportă din bugetul local.
Dna contabilă – au 102000 sume din TVA şi venim cu 20000 pentru plata
decontului şi se fac 122000 la bunuri şi servicii
Dl primar – nu s-a dezechilibrat bugetul cât am luat atât am pus. Am luat de la
secţiunea de dezvoltare cap. VII de la canalizare de la branşare am luat 30000 de lei
rămân 370000 şi îi punem pe un nou proiect. Ieri am fost la GAL şi am aflat că trebuie să
punem nişte bani aici, ni s-a aprobat o sumă de 70000 de euro pentru centrul social, fosta
grădiniţă, şi trebuie să avem şi noi cofinanţarea, care nu se plăteşte , am pus 30000 de lei.
Dl Florea Ion – de unde se iau banii ?
Dl primar – de la branşarea gospodăriilor din 400000 luăm 30000 rămân 370000
şi îi punem pe un nou obiectiv la cap. Autorităâi publice centrul social « Speranţa Mihail
Kogălniceanucă asta este denumirea anunţată. Nu e bătut în cuie, că deocamdată e în
creion şi acolola GAL. Pe moment m-am consultat şi eu cu 2 colegi care erau în zonă
acoloal zis Speranţa.
Dna contabilă – dacă aveţi o altă denumire acum să spuneţi, că dacă fac lista de
investiţii aşa rămâne.
Dl Natu – centru social
Dl primar – toate sunt centre social, sunt multe
Dl Natu – lasă că e frumos Speranţa
Dl Florea Ion – şi cimitirul e Eternitatea.
Dna contabilă – utilizarea excedentului care am zis că e de 1775672 propus a se
utiliza astfel : 1275000 pe secţiunea de dezvoltare care se regăsesc în lista de investiţii şi
500000 de gol de casă
Dl Natu – unde se regăsesc ?
Dna contabilă – în secţiunea de dezvoltare se regăsesc şi avem aşa la autorităţi : în
listă aveţi 370000 şi am venit cu centrul Speranţa 30000 în total fac 400000. Iar 400000
se compune din clădirea anexă 25000, monumentul eroilor 145000, gard cimitir 200000.
La cultură şi religie avem întreţineri parcuri pe secţiunea de dezvoltare – alei pavaj cămin
cultural 120000. Pe alimentarea cu apă avem 80000 modernizare staţie tratare apă. Pe
canalizare avem 420000, avem pe extindere reţea canalizare 50000 din excedent şi
500000 de la bugetul de stat. Din ecedent pe extindere nu folosim decât 50000. Dacă
aveţi în faţă lista de investiţii la cap. 74 avem extindere retea de canalizare 50000 din

exdecent şi 500000 de la bugetul de stat. La branşarea gospodăriilor la sistemul de
canalizare iniţial în listă 400000, nu mai rămân 400000 că 370000, că 30000 am dus pe
centru. In total fac 420000. Pe cap. 84 avem pe asfaltare şi modernizare din ecedent 5000
cu 924000 de la bugetul de stat şi pietruire străzi 250000 din excedent.
Dl primar – din punct de vedere al cifrelor a ieşit, acum urmează
Dna contabilă – acum am discutat doar utilizarea excedentului care sunt toţi de
secţiunea de dezvoltare. Din secţiunea de funcţionare sau din bugetul local nu avem
nimic pe secţiunea de dezvoltare, avem numai salarii şi bunuri şi servicii.
Dl Crăciun – tichete de vacanţă pentru consilieri nu daţi?
Dna contabilă – nu dăm pentru nimeni. Poate din iulie cine ştie.
Dl primar – noi sperăm ca acest buget să-l echilibrăm funcţional din iulie.
Dna contabilă – este prima dată de când sunt eu în primărie când nu ne-au dat
sume pe echilibrare pe buget.
Dl primar – şi cotele sunt mai mici anul acest, să-ţi dea consiliul judeţean 130000,
înseamnă o sumă infimă. 18% din ivg a scăzut pentru că impozitul pe venit a scăzut la
nivel naţional.
Dl Natu – da, că a scăzut impozitul pe venit. Dar consider că nu a scăzut ca cifră
că s-au majorat salariile. 16% era la salariul la 1450, 10% este la 1900.
Dl primar – s-au mărit salariile şi s-a micşorat cota. Adică de 2 ori. Dacă s-au
mărit cu 15% şi s-a micşorat cota cu 6% deja sunt 20% procente luate din bugetul local.
Dl Natu – ei au făcut 1900 să rămână în jur de 1100 cât era şi inainte .
Dl primar – e o provocare să sperăm că ne descurcăm , facem restricţii de prin
toate părţile şi să o ducem până în iulie, sper ca în iulie să putem…
Dl Dincă – dl primar, despre ce monument este vorba ?
Dl primar – imediat, să terminăm cu Elena.
Dna contabilă- asta vroiam să întreb dacă cu mine aţi terminat?
Dl primar – mulţumim pentru participare. Este un proiect de buget. Aveţi în
execuţia de anul trecut câţi bani au fost cheltuiţi pentru funcţionare pentru fiecare
instituţie în parte şi câţi bani sunt propuşi pentru funcţionare acum şi cred că nu mai avem
nici o întrebare. La autotitatea publică – bunuri şi servicii 150000. Numai serviciile
anuale de funcţionare, 2 programme, mentenanţă, telefonie, celelalte servicii. Anul trecut
au fost dacă vă uitaţi pe execuţie
Dl Florea Ion – 196638, anul acesta 150000.
Dl primar – şi 196 cu economie la maxim.Ne-a rămas în fondul de rulment o
groază de bani, nu pot să zic, noi nu am cheltuit, tot ce am făcut am făcut din bani proprii,
cetăţenii care au vrut să participe. La ordinea publică, bunuri şi servicii 15000, dintre care
bunuri şi servicii numai 5000 de lei costă specializarea poliţistului. E de 3 luni de zile la
Sibiu la şcoală, trebuia specializat că e de 5 ani şi pierdea dreptul de a mai ocupa funcţia
de poliţist. Si suntem obligaţi să-i asigurăm o ţinută corespunzătoare tot timpul anului
Dl Dincă – cât eeste costul şcolarizării?
Dl primar – 5000 de lei, în jur de
Dl Dincă – bani pe care îi suportă consiliul local ?
Dl primar – da, iar ceilalţi bani sunt pentru a funcţiona. Le-am luat pantaloni de
vară, că nu poţi să-i ţii 2 ani de zile, cămaşă, caschetă, cum spune legea.
Dl Florea Ion – la ordine publică sunt bani mai mulţi faă de anul trecut 140.000

Dl primar – şcolarizarea, s-au mărit salariile, daţi la o parte cheltuielile cu salariile
şi uitaţi-vă la celelalte cheltuieli. Cheltuieli de funcţionare fără salarii.
Dl Crăciun – la învăţîmânt e la fel.
Dl primar – nu e la fel, le-am dat doar 20000, aia 102000 sunt cu destinaţie.
Deocamdată să reziste şi ei până în iulie. Vor cumpăra lemnele atunci.Lemnele le-am
cumpărat mereu în septembrie, octombrie.
Dl Natu – în 2018 nu mai apar salariile profesorilor aici. În execuţie la invăţămânr
era 1370046 şi acum e 144000. Cheltuielile de personal sunt puse în buget un pic mai
mari decât consumul banilor pentru salarii, dar aşa am pus mere să nu cumva să avem
emoţii vreodată. Din asftel de neglijenţe sunt primării care nu pot să plătească salariile,
nu că nu au bani, că nu au atenţi cu prevederea în buget şi până în iulie la revedere.
Cămin cultural bunuri şi servicii 8000 de lei, centrala aia termică, curentul. La bibliotecă
2000 de lei la fel mentenanţa de la internet, curentul şi ce materiale mai foloseşte.
Dl Dincă – de saonul ăsta de nunţi cine se ocupă de administrare ?
Dl primar – bibliotecarul, şi de Căminul cultural şi de bibliotecă şi de salonul de
nunţi.
Dl Dincă - la camin avem un post vacant ?
Dl primar – nu mai e, l-am desfiinţat
Dl Dincă – s-a desfiinţat, e fără stăpân, să zic aşa?
Dl primar – are bibliotecarul în primire, are fişa postului completată cu tot. Dacă
nu crezu mergem acasă la mine şi vezi că tot cateringul este la mine în sufragerie la uscat.
De aceea spun că dacă acolo era căldură, în spate în sala aia, spăla acolo, le usca acolo.
M-an m săturat să am atâtea în sufragerie.
Dl Florea Ion – prin hotărâre de primar
Dl primar – prin completarea fişei postului, conform atribuţiilor primarului fişa
postului poate fi completată şi cu alte atribuţii.
Dl Natu – ce rost are postul de director de cămin, nu se mai fac spectacole
Dl primar – dacă nu găseşti un om pregătit nu poţi să faci treabă. Un director de
cămin bun ar fi fost Meral. Meral munceşte că e motivată. Cu 1100 nu ar fi muncit la
căminul cultural, trebuia să-i mai pui vreun jumătate de zero în coadă ca să fie motivată.
Orice om e motivat cu un salariu, daia aleargă zi şi noapte, cu hârtii. Noi avem cel puţin o
activitate lunară în căminul cultural. Toaletele sunt înăuntru, e cald. Îl menţinem în
funcţie. Asistenţa socială în caz de boli şi invaliditate 7700000, ajutor de încălzire
Dl Florea Ion – aţi sărit serviciile recreative
Dl primar – 15000 de lei, nu trebuie să ducem copiii, nu pe aia bătrâni, juniori că
sunt ai noştri, să-i ducem la întâlnirile sportive, să taie iarba acolo că îi ia 20 l de benzină
la fiecare tăiat iarba, să o ude
Dl Natu – are maşină acesta care tunde iarba? Merge pe benzină sau pe motorină?
Dl primar – am luat maşină de tuns iarba. Pe benzină, de ce?
Dl Natu – întreb şi eu. Mă refeream la consumul de benzină.
Dl primar – 120000 numai secţiunea de dezvoltare la parcuri, lângă monument. E
o propunere, ideea mi-a venit că ne-a trimis de la Consiliul Judeţean şi de la Centrul
Cultural şi de la armată ce evenimente avem pregătite, programate pe care le vom derula
în 2018, anul centenar al unirii, întregirii neamului. M-am consultat cu mai multă lume.
Am fost la Hagieni la mănăstire şi plimbându-mă prin curte pe acolo m-am dus la
monumentul eroilor. Şi am văzut în momentul eroilor, pe mine m-a sensibilizat şi nu cred

că această sensibilitate vă este străină, că sunteţi creştini. Am găsit aşa Răducan Gh.
Stoica şi Gheorghe C. Stoica fraţi morţi în război, Neculae Gheorghe, Miltiade Gheorghe
fraţi morţi în război, Enache Dobre şi Ion Dobre fraţi morţi în război, Alexe Neculae,
Ioan Neculae şi Gheorghe Neculae trei fraţi morţi în război. Nu ştiu câtă durere ar putea
fi în inima unei mame care a trimis 2 fii în război sau 3 şi au murit toţi. În Kogălniceanu
ştiu 2 cazuri. Nu dau nume. O femeie are 70 de ani cum. Nu se născuse,când tatăl a plecat
pe front, nu l-a cunoscut niciodată. Plânge într-una de ziua eroilor şi plânge cu atâta
patimă. De ce plânge, că orice om uită. Nu uită că era tatăl ei şi nu l-a cunoscut niciodată
şi a crescut fără tată. Şi al doilea, şi în Kogălniceanu avem o familie cu 3 fraţi, 2 au plecat
pe front. A primit azi telegrama că a murit unul şi la trei zile a primit telegramă că a murit
şi celălalt. I s-a pus pe suflet şi a murit şi ea în foarte scurt timp, mai ales că nu a putut săi recupereze niciodată. De aceea am pus pentru monument, dacă sunteţi de acord. Am pus
1500000 de lei, nu ştiu cât costă, dar am dori şi în jur să fie şi pavele şi centrul frumos şi
la căminul cultural pentru că nu cred că ar fi deranjaţi dacă acolo ar fi tineri care se joacă.
Dl Florea Ion – pavajul este foarte necesar.
Dna Olteanu – unde, acolo la foişor?
Dl primar - la căminul cultural, toată curtea aia a caminului să fie un monument
Dl Florea Ion – şi pentru monument v-aţi gândit la un simbol?
Dl primar – e un concurs de împrejurări, trebuie să îl aprobe la armată, multe
avize şi acorduri trebuie, dar poate până la 1 decembrie îl facem. Mai vorbim.
Dl Florea Ion – a fost înduioşătoare aşa prezentarea dlui primar. Mie mi se pare
totuşi o cheltuială care nu îşi are rostul. Avem alte priorităţi. Să facem pentru vii mai mult
decât pentru morţi. În parc nu mai e monumentul acela, sau crucea eroilor?
Dna Florea – haideţi să aprobăm cine este pentru
Dl Florea Ion – cine este pentru, eu am alte propuneri şi vreau să le noteze şi dna
secretară, că am văzut că notează aproape tot ce discut, chiar şi când fac o mică greşeală,
eu aş propune să nu se construiască acest monument
Dl Voinea – nu, supunem la vot, dacă eşti de acord bine, dacă nu, nu.
Dl Florea Ion – e un amendament la bugetul local, nu ai ce să ai împotrivă. Eu aş
zice să facem mai mult pentru vii decât pentru morţi, în locul banilor alocaţi pentru
monument să angajaţi o firmă să adunăm câinii comunitari, poate aţi auzit că oamenii au
început să fie muşcaţi de câini pe aici. Inclusiv aici în faţa primăriei, noaptea cred că sunt
la 10-12 câini.
Dl primar – ştiu problema şi la scoală şi la primarie. Nu cu 1,5 miliarde se adună
câinii
Dl Florea Ion – dar mai sunt şi alte priorităţi.
Dl primar – e o propunere a mea, să iei banii de la monument şi să faci adăposturi
pentru câini e o diferenţă de necomentat. E singura comună care nu are un astfel de
monument.
Dl Florea Ion – singura comună?
Dl primar – da
Dl Florea Ion – o să mă mai documentez
Dl primar – avem o cruce în curtea bisericii, care cruce e mai modestă decât multe
din crucile care sunt în cimitir deasupra mormintelor şi în parc e o cruce încadrată de un
grilaj, nu ştie nimeni ce e acolo
Dl Dincă - era cu 9 mai

Dl primar – putem să spunem că ala e monumentul din Mihail Kogălniceanu?
Dl Dincă – nu mai corespunde.
Dl Florea Ion – de ce trebuie neapărat să fie monument
Dl primar – ca să-i pomenim pe cei care au luptat
Dl Natu – au înfruntat pentru întregirea ţării
Dna Florea – supunem la vot, cine este pentru proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local pe anul 2018 – 10 voturi pentru, abţineri – 1 (Florea Ion).
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