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SECRETAR
M I N U T A

Sedintei Consiliului local, desfasurata in data de  10.04. 2014

Intocmita in  conformitate  cu legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica,art.2 lit.c pct.1 , 2 si 3  si art. 3  lit. g.

Incheiata azi,  data desfasurarii sedintei Consiliului local.
Componenta consiliului local:- 11   consilieri;
Participanti la sedita:-11 consilieri;
Absenti:-nemotivat:-  nu;
S-au adoptat urmatoarele hotarari;

19
Alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2014

20
Aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2013.

21 Scoaterea din inventar prin casare a unor mijloace fixe din inventarul Primăriei.

22
Aprobarea aderării comunelor  Puchenii Mari,Gorgota și Tinosu jud.Prahova la 
A.D.I. Apă-Canal Constanța.

23
Aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pe lunile ianuarie-februarie 2014.

24 Modificarea Anexei 1 a HCL nr. 4 din 31.01.2014 privind impozitele și taxele locale
pe anul 2014.

Puncte de vedere exprimate de participanti,rezumatul dezbaterilor:
Nu au fost discuții referitoare la proiectele de hotărîre înscrise pe ordinea de zi.

La Diverse, dl. Primar pune în discuție problema atribuirii islazului comunal 
crescătorilor de animale.Am avut o întîlnire a crescătorilor de animale din comună în care am 
stabilit că este necesar să ne înființăm o asociație care să cuprindă toți locuitorii din comună, 
pentru a putea exploata islazul care are o structură de sol și componență floristică diferită pe 
tarlalele ce compun islazul. A fost alese  prin hotărîrea adunării  organele de conducere ale 
viitoarei asociații, cu care au fost de acord toți participanții. Sînt însă persoane care au depșus 
cerere separată.Conform prevederilor legale,aceștia au dreptate. Însă,cu privire la durata 
contractului de închiriere,așa cum s-a recomandat și de către Inst.Prefectului,Consiliul 
Județean și DADR, contractele se vor încheia pe un an de pășunat, întrucît în această perioadă
se întocmesc amenajamentele pastorale care au prevederi clare și au termen limită 1 nov. 
2014. Deci nu este indicat să încheiem contracte acum pe mai mulți ani pe care să le reziliem 
în noiembrie. Așa cum am hotărît în adunarea crescătorilor de animale din 19 martie 2014 și 
vom avea și pe 14.04. altă  întîlnire pentru comunicarea ultimelor precizări în domeniu. 

Dl.Crăciun  Silviu –aceste persoane invocă motivul că au dreptate. Așa este. Dar noi 
nu putem deocamdată să hotărîm pînă nu avem un studiu de la Oficiul de pedologie în baza 
căruia să putem lotiza islazul funcție de producția estimată pe fiecare tarla. Îi dăm, dar nu 
unde vrea dînsul.



Giuglan Radu- el vrea unde-i terenul cel mai bun. Dar acolo vrem și noi. Pășunat pe 
asociație este cea mai bună organizare. Nu apar discuții că se trece pe islaz și se încalcă 
porțiunea închiriată altui crescător.

Dl. Florea Cristinel- are animale dar poate să folosească și în comun ,pe asociație 
islazul anul acesta. Apoi respecăm  ce se va hotărî după aprobarea  amenaj. pastoral.

Primar- trebuiesc respectate și aplicate  toate legile. Nu numai ce ne convine.Vom face
o comisie formată din consilieri locali,funcționari din compartimentul impozite și taxe   care 
să verifice la fața locului suprafața de teren în proprietate sau folosință și suprafața de teren 
ocupată efectiv, și dacă sînt respectate prevederile legale privind obligațiile legale.

Dl.viceprimar arată că s-ar putea să invoce faptul că și în cartierul nou sînt suprafețe 
de teren ocupate fără a fi deținute  cu acte.

Primarul comunei- se vor verifica toate aceste aspecte.
Fotă-cînd eram mici primăvara se făcea chermeză,participa tot satul. După 1990 sînt 

numai contradicții și certuri. Într-o comună atît de mică, unde ne cunoaștem,să nu ne împăcăm
nu-i normal.

Să reparăm drumurile din cîmp. Déjà nu se mai poate circula.
Florea Cristi- în terenul pe care-l exploatez s-au scos din cultură  3-4 m prin ocolirea 

gropilor din drum.
Viceprimar-vom repara drumurile cu autogrederul.
Primarul solicită propuneri pentru comisia de măsurare a terenurilor din domeniul 

privat ocupate fără aprobare
Crăciun Silviu,
Duicu Ionel
 Fotă Dumitru, propuși de primar.
 Lipoveanu Nicolae, propus de Duicu Ionel.
Florea Luca Cristinel-propus de viceprimar. 
Toți consilierii sînt de acord.
Arion Constantin-luni avem adunarea cetățenească privind constituirea asociației 

crescătorilor de animale la nivel de comună. Să se desfășoare cu respectarea  
regulilor,încheiere proces verbal,ca și cea din 19 martie. Să vedem cine se opune modului 
cum stabilește comuna să se aplice ce a stabilit Consiliul local.

Giuglan Radu-readuce în discuție problema punctelor de alimentare cu apă a 
animalelor pe islaz.

Primarul comunei –am stabilit în Regulamentul de pășunat locurile de adăpat. O să 
vedem dacă sînt suficiente.  

Secretarul comunei,
Jr.Vasile Ioana


