ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
PROCES - VERBAL,
Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2020
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia
primarului comunei Păstrăveni nr. 3 din 23.01.2020, la care participă un număr de 13
consilieri din 13 in functie.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar general Brinzei Lidia
si doamna Rusu Maria – Roxana – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Doamna secretar general face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în
registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar general prezintă actele normative nou apărute,
considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (24.12.2019) a fost supus la vot
şi aprobat in unanimitate.
Doamna secretar general da cuvantul domnului Movila Mihai, presedinte de sedinta,
care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare.
Domnul Movila Mihai – „ Am fost convocati la sedinta ordinara de astazi, in
conformitate cu prevederile Dispozitiei nr. 3 din 23.01.2020 cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si
din serviciile publice de interes local;
2. Proiect de hotarare –privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei
de 50 ha pasune „ Haitau” aflata in proprietatea privata a comunei Pastraveni, judetul
Neamt;
3. Raport – privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe
semestrul II al anului 2019.
4. Intrebari – interpelari.
Domnul Movila Mihai, presedinte de sedinta, intreaba daca mai sunt propuneri a fi
incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi in, care a fost aprobata in
unanimitate
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1.
Proiect de hotarare – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile
publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Pastraveni si din serviciile publice de interes local;
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica si de disciplina a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico –
financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz
favorabil proiectului de hotărâre”.
Discutii:

Domnul Onisei Ioan – „ Se stabilesc salariile la data de 31 ianuarie 2020 si se acorda
de la 01.01.2020?
Doamna secretar general – „ Si in anul 2019 tot in data de 31 ianuarie s-au aprobat
salariile.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru”, 2 voturi
„abtinere” ( domnul Pelin Haralambe si domnul Borda Leon) si 1 vot „impotriva” ( domnul
Onisei Ioan ).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2.
Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a
suprafetei de 50 ha pasune „ Haitau” aflata in proprietatea privata a comunei
Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica si de disciplina a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico –
financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz
favorabil proiectului de hotărâre”.
Discutii:
Domnul Pascal Ioan – „ Din ce motive este scos acum la licitatie? Care este modalitatea
de atribuire?”
Domnul viceprimar – „ Este o pasune destinata exclusiv ovinelor si caprinelor. S-a
reziliat contractul cu Asociatia Crescatorilor de animale „Pelinul”, iar suprafata de 50 de ha
pasune va fi atribuita nu prin licitatie, ci prin atribuire directa.”
Domnul Pascal Ioan – „ Presupun ca inchirierea se face in schimbul unei sume de
bani.”
Domnul Irimoaie Ion – „ Avand in vedere ca trebuie desemnat un consilier local pentru
a face parte din comisia de analiza, il propun pe domnul Leon Borda.”
Domnul Onisei Ioan – „ Tot pe domnul Borda Leon il propun si eu, e din zona,
cunoaste.”
Se supune la vot propunerea ca domnul Borda Leon sa faca parte din comisia de
analiza, propunere care este aprobata in unanimitate.
Domnul Pascal Ioan – „ Se inchiriaza pe o perioada de 7 ani, se poate ca, de exemplu,
cel in cauza sa vanda animalele; care este procedura de parcurs, dupa o astfel de speta?”
Domnul Borda Leon – „ Odata inchiriata pasunea, trebuie sa se respecte contractul si
amenajamentul pastoral.”
Domnul Pascal Ioan – „ E valabil 7 ani?”
Doamna Rusu Roxana – „ Nu, locatarul trebuie sa faca dovada, anual, printr-o
adeverinta de la medicul veterinar ca detine animalele si asigura respectarea prevederilor
contractuale.”
Domnul Onisei Ioan – „ S-au respectat contractele pentru pasunea Haitau? Locatarii
au voie sa subinchirieze?
Domnul Borda Leon – „ Cei care inchiriaza trebuie sa respecte prevederile
contractuale.”
Domnul Onisei Ioan – „ In calitate de consilier, vin cetatenii si ma intreaba daca se pot
inscrie la licitatie. Le – am spus ca daca vor sa castige „Haitaul” trebuie sa devina cumatrii
domnului Gorea.”
Domnul Borda Leon – „ In legea veche, procedura era licitatie, acum e atribuire directa.
Se pot inscrie toti cetatenii care intrunesc cerintele pentru atribuirea directa a pasunii.”

Domnul primar – „ Aveti numai replici acide la adresa mea. De cand sunt primar, va
asigur ca daca am avut nevoie de ceva, am cumparat, nu am primit nimic gratuit.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Pasunea de la Tibucani a avut musuroi; prevedeti in
contractul de inchiriere sa pastreze si sa intretina pasunea.”
Doamna secretar general – „ Pe pasunea Haitau, in anul 2019 nu s-a incasat subventie
pe pasune.”
Domnul Borda Leon – „ Atat timp cat exista prevederi contractuale, ele trebuie
respectate. La nivelul comunei, cetatenii au putine oi, capre. Cei care organizeaza stani, iau
si oile cetatenilor.”
Domnul Onisei Ioan – „ Suprafata de pasune Haitau s-a castigat cu sange pentru
comuna Pastraveni. Pana nu au venit mascatii, nu am rezolvat. Domnul Gherasim Dumitru
era in functia de viceprimar, am fost multi; m-a ajutat si domnul Stancel, este o suprafata de
pasune care trebuie data oamenilor din comuna Pastraveni.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot
„abtinere” ( domnul Onisei Ioan ).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Raport – privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe
semestrul II al anului 2019.
Doamna secretar general prezinta Raportul privind solutionarea cererilor,

reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe semestrul II al anului 2019.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Intrebari – interpelari.
Domnul Onisei Ioan – „ Asociatia „Floricom” are obligatia sa isi plateasca impozitele
si taxele. Datoria trebuie achitata. E si vina mea.”
Domnul Vasiliu Ioan – „ Cand ai facut hartiile in 2011, erau niste valori. Acum, nu
sunt venituri; vine un om la 3 zile.”
Domnul Onisei Ioan – „ Ti s-a dat cu titlu gratuit. Indiferent cum ar fi acum, taxele si
impozitele trebuie platite.”
Domnul Vasiliu Ioan – „ Am facut „Ziua recoltei”. Am cheltuit 8000 lei.”
Domnul Onisei Ioan – „ Acest proiect a fost realizat prin FRDS?”
Domnul Vasiliu Ioan – „ Domnule Onisei Ioan, aveti ceva personal cu mine?”
Domnul Onisei Ioan – „ Domnule Vasiliu Ioan, te-ai suparat?”
Domnul Vasiliu Ioan – „Domnule Onisei Ioan, ai profitat de pe urma mea.”
Domnul Irimoaie Ion – „ Mai aveti de eliberat titluri de proprietate?”
Doamna secretar general – „ Da, mai avem; au ramas cele mai grele, deoarece nu isi
gasesc amplasamentul.”
Domnul Borda Leon – „Compartimentul impozite si taxe sa ii faca o instiintare de
plata, referitor la datoria pe care o are de plata domnul Vasiliu Ioan.”
Domnul Pascal Ioan – „ In a doua jumatate a anului 2019 au fost eliberate un numar
mic de certificate de nastere. Au fost propuse beneficii pentru cresterea natalitatii, inclusiv, a
fost propusa acordarea unei sume de bani.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Un cuplu cand intemeiaza o familie trebuie sa aiba un loc
de casa. Nu trebuie sa fim legisti. Trebuie sa interpretam legea in strictul ei si sa incurajam
micii antreprenori.”
Domnul Onisei Ioan – „ De ce nu se aduc titlurile de proprietate de la Prefectura? Cum
detin veteranii de razboi terenurile? Luati legatura cu doamna Ionescu Viorica.”
Doamna secretar general - „Exclusiv prin Ordinul prefectului nu este responsabila
doamna Ionescu Viorica.”

Domnul Onisei Ioan – „ Astazi, 31.01.2020, ma aproprii de domnul Nastasa Lazar,
domnul Borda Leon, cu domnul doctor am petrecut multe.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, domnul Movila Mihai, presedinte de sedinta,
supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii
consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
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