ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,
Încheiat astăzi, 29 decembrie 2017.
În şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 463 din 22.12.2017, la care
participă un număr de 12 consilieri, domnul consilier Nastasa Lazar fiind absent.
La şedinţa ordinara a consiliului local participă domnul primar AntonNicolai Gorea si doamna Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de
specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare
semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai
importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la
şedinţa anterioară (14.12.2017) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de
voturi.
Domnul Hanganu Emilian – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă
proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt
pentru anul scolar 2018 – 2019.
2. Intrebari – interpelari.
Domnul Primar propune adaugarea proiectului de horarare – privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul
2018.
Se trece la votarea ordinii de zi, in urma adaugarii celui de-al doilea proiect
de hotarare.
Se aproba cu un numar de 11 voturi “pentru” si 1 abtinere (domnul Onisei
Ioan, mentionand ca, proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018, nu este de acord cu
includerea pe ordinea de zi).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt
pentru anul scolar 2018 – 2019.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
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Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, socialculturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport, a dat aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – intreaba: „nu era bine fie prezenta si doamna director
de la scoala?”
Doamna Secretar – raspunde: „doamna director a semnat invitatia la sedinta,
probabil a intervenit vreo modificare in programul dumneaei, de nu a putut veni.”
Domnul Hanganu Emilian – afirma: „de cate ori a fost invitata, doamna
director a onorat invitatia, probabil o fi plecat pe la Inspectoratul Școlar.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi, 12 voturi “pentru”.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,
precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiara, a dat aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Pelin Haralambe – afirma: „am ascultat expunerea de motive. Stau
si ma gandesc asa, ca un om in varsta, cat sa mai marim aceste taxe? Doresc sa
ramana taxele ca acum un an. La Timisesti se iau 2 lei pentru o adeverinta, iar la
noi, 5 lei?”
Doamna Secretar – raspunde: „se mareste taxa doar la servicii prestate
populatiei.”
Domnul Pelin Haralambe – continua: „sa le reducem, nu sa le marim!”
Doamna Secretar – afirma: „domnul primar propune, dumneavoastra le
aprobati.”
Domnul Pelin Haralambe – afirma: „eu am pensie, dar cei cei care nu au,
hai sa-i rupem, hai sa le punem taxe. Imi convine sa iau 5000 lei si sa le punem
taxe. Inainte, erau 5 oameni in Primarie, azi, nu avem loc de angajati.”
Domnul Borda Leon – raspunde: „la prima vedere, pare o discrepanta. Dar,
aceste taxe nu se incaseaza in fiecare zi. De la data de 01.01.2018, se maresc
salariile. La nivel de comuna, sunt 150 dosare la ajutor social. Din aceste
impozite si taxe, se dau ajutoare sociale, ajutoare de incalzire lemne. Sunt multi
care nu ar merita sa primeasca ajutor social, la cat sunt de sanatosi. Nu trebuie sa
ne cramponam in aceasta problema.”
Domnul Pelin Haralambe – afirma: „de la data de 01.01.2018, firma de
transport S.C.Flozampet S.R.L. Tg. Neamt nu le mai asigura elevilor, transportul
cu autobuzul de la Radeni 2, ci la Radeni 1.”
Doamna Macovei Cristina – raspunde: „ este din cauza parintilor, care au
facut scandal!”
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Domnul Primar – afirma: „de la data de 01.01.2018, adeverintele cu date din
arhiva primariei – care se elibereaza in 30 zile – se mareste de la 2 lei la 5 lei.
Adeverinta de atestare stare materiala si componenta familiala, cu preluare date
din registrul agricol, creste de la 4 lei la 5 lei. Taxa pentru oficierea casatoriei in
zilele de sambata/duminica si sarbatori legale, creste de la 28 lei la 50 lei. Cam
aceste taxe, se majoreaza.”
Domnul Onisei Ioan – intreaba: „pentru contractele de arenda s-a marit?”
Doamna Secretar – raspunde: „se instituie o taxa de 5 lei, cand casatoria are
loc la domiciliu sau in alt loc decat sediul primariei, rectificarea de acte stare
civila pe cale administrativa – de exemplu, la alte primarii este de 500 lei, noi am
pus un cuantum simbolic de 100 lei.”
Domnul Primar – afirma: „aceste taxe se percep la toate comunele.”
Domnul Pelin Haralambe – raspunde: „nu sunt de acord cu marirea acestor
taxe!”
Domnul Borda Leon – intreaba: „cu Legea 416/2001 esti de acord?”
Domnul Pelin Haralambe – raspunde: „daca beneficiarii Legii 416/2001
indeplinesc conditiile legale, da, sunt de acord!”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se
aproba cu un numar de 9 voturi „pentru” , 2 abtineri (domnul Onisei Ioan si
domnul Roibu Vasile) si 1 vot „impotriva” (domnul Pelin Haralambe).
3.Intrebari – interpelari :
Domnul Onisei Ioan – intreaba: “cate dosare sunt pentru Judecatorie, in
folosul comunitatii (amenzi)? Am inteles ca, aceste dosare s-au facut preferential.
La cei cu amenzi mari, nu s-au facut dosare!”
Domnul Hanganu Emilian – afirma: “nu este adevarat!”
Domnul Onisei Ioan – continua: “a verificat Politia firma care a facut
consult la ochelari? Eu nu am dat voie, pentru ca, nu sunt autorizati. Cer 700-800
lei pentru o pereche de ochelari si pacalesc lumea!’
Domnul Primar – raspunde: “au fost 2 persoane si consultatia a fost
gratuita.”
Domnul Roibu Vasile – afirma: “ nu sunt autorizati sa dea ochelari. Trebuie
medic spacialist.”
Domnul Onisei Ioan – intreaba: “ne mai dati copie dupa Decizia de la
Camera de Conturi?”
Doamna Secretar – raspunde:” sigur, va vom da copiile solicitate.”
Domnul Primar – afirma: “in mandatele dumneavoastra, domnul Borda
Leon a solicitat copii dupa Deciziile de la Camera de Conturi si nu i-ati dat!”
Domnul Onisei Ioan – raspunde: “nu avea nicio cerere!”
Domnul Primar – afirma: “va doresc un an mai bun!”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor
şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Hanganu Emilian
Lidia BRÎNZEI

CONSILIER,
Cristina-Iulia NISTOR
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