ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 27 iunie 2019.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 211 din 20.06.2019, la care participă un număr
de 13 consilieri din 13 in functie.
Domnul primar lipseste motivat.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar, domnisoara Rîpanu
Eugenia – Sef serviciu financiar contabilitate si doamna Durubala Maria – Roxana –
consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de
prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou 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
(10.06.2019) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Roibu Vasile, presedinte de sedinta, preia conducerea lucrărilor şedinţei
ordinare si da citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni
a unui obiectiv de investitii
2. Proiect de hotarare – privind stabilirea unor masuri pentru utilizarea „Terenului
multisport 42 x 22 m, cu gazon sintetic, multifunctional” sat Radeni, Comuna
Pastraveni, judetul Neamt.
3. Intrebari – interpelari.
Domnul Roibu Vasile, presedinte de sedinta, intreaba daca mai sunt propuneri a fi
incluse pe ordinea de zi.
Domnul viceprimar propune includerea pe ordinea de zi a proiectelor:
1.
Proiect de hotarare – privind modificarea HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind
atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati
componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ ECONEAMT” din Zona 3, judetul Neamt.
2.
Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea
obiectivului de investitii “ Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in comuna
Pastraveni, judetul Neamt”.
Se supune la vot ordinea de zi in noua forma, care in unanimitate de voturi a fost
aprobata.
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1.
Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei
Pastraveni a unui obiectiv de investitii
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.

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 – „ Este ceva ilegal cu privire la aceasta receptie? Doamna
Borda Elena, membru in comisa de receptie nu a semnat, din acest motiv intreb.”
Domnul viceprimar – „ Va semna si doamna Borda. Probabil a fost o omisiune.”
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 2 al ordinii de zi:
2.
Proiect de hotarare – privind stabilirea unor masuri pentru utilizarea
„Terenului multisport 42 x 22 m, cu gazon sintetic, multifunctional” sat Radeni,
Comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Roibu Vasile – „Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si
familie, social – culturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport 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 – „ Nu se putea facilita accesul pe ternul de sport fara
instituirea unei taxe? Se elibereaza chitanta?”
Domnul viceprimar – „ Taxa aceasta este instituita pentru mentenanta terenului de
sport. Nu este o suma mare, cei care doresc accesul sunt sigur ca o pot plati. Cate un leu de
fiecare doritor si este posibil achitarea taxei.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „ pentru” si 1
vot „ abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Domnul Movila Mihai si-a cerut permisiunea de a parasit sala de sedinte, motivat de
faptul ca merge la inmormantarea surorii sale, consiliul local a fost de acord iar el a
mentionat ca la proiectele de hotarare de la punctele 3 si 4 „se abtine”.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotarare – privind modificarea HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind
atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ –
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ ECONEAMT” din
Zona 3, judetul Neamt.
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico –
financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz
negativ proiectului de hotărâre, cu mentiunea ca vom sustine un delegat care sa voteze
negativ pentru majorarea taxelor de salubrizare, taxe aplicabile si comunei Pastraveni.”
Discutii:
Domnul Pascal Ioan – „ De la 3 lei la 15 lei este foarte mult. Firma de salubrizare nu
a pus la punct sistemul pentru colectarea selectiva. Ei vor pune deseurile in aceeasi masina
chiar daca noi vom face colectarea selectiv. O majorare de 300% este foarte mult.”
Domnul Borda Leon – „ In opinia comisiei de specialitate economica, credem ca ar fi
cazul, daca ne vor constrange sa achiesam la majorarile lor si sa semnam acest act aditional,
sa fim nevoiti sa iesim din „ADI ECONeamt si sa depozitam noi la Girov. Oportun ar fi sa

gasim o solutie cat mai repede cu putinta. Putem sa solicitam, sa obligam firma de
salubrizare sa puna la dispozitia cetatenilor tomberoane pentru colectarea selectiva.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Trebuie sa refuzam, nu doar pentru taxa, ci si pentru
obraznicia de a majora asa de mult.”
Domnul Onisei Ioan – „ Imi pare rau pentru faptul ca domnul Borda Leon are acum
mila de cetatenii comunei; cand s-a majorat taxa la gunoi si la apa nu a fost situatie similara.
La majorarea trecuta, ati votat pentru majorare.
La ECO Neamt, pretul era unul derizoriu, acum este exagerat.”
Domnul Borda Leon – „ Atunci majorarea a fost una nesemnificativa. Acum este
obraznicie; o fac pentru mine si pentru ceilalti cetateni ai comunei.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Am semnat un contract.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Sunt acoperiti de lege.”
Domnul Borda Leon – „ Cat s-a marit pretul combustibilului, ce calcule s-au facut
fata de pretul stabilit initial?”
Domnul Pascal Ioan –„ Ce termen are contractul? Avem posibilitatea negocierii
acestuia?”
Domnul Roibu Vasile – „ Pe mine, domnul Borda Leon ma surprinde. Noi am primit
aceasta societate, ne-am autoobligat sa intocmim hotarari de consiliu local si constat cu
surprindere ca neregulile continua. Noi suntem partasi la toate actiunile intreprinse de ei, leam dat o pista pe care ei o folosesc la maximum.”
Domnul Onisei Ioan – „ Domnule viceprimar, de ce au disparut tomberoanele de la
centrele de colectare? Aveti aprobare pentru desfiintare? Aveti grija ca aceste platforme sunt
realizate cu bani europeni. In timpul in care am incheiat contract cu firma de salubritate
„ECO Neamt”, domnul Borda Leon a spus ca este firma mea, de la care as avea anumite
beneficii. Solutia pe care o propun este sa iesim din aceasta asociatie ADI Eco Neamt.”
Domnul viceprimar – „ Intr-un final se va ajunge sa initiem propriul sistem de
salubrizare.”
Domnul Borda Leon – „ Avand in vedere legislatia in vigoare, fiecare UAT are
obligatia de a infiinta un sistem de salubrizare. Am infiintat acest sistem de salubrizare prin
aderarea la asociatia ADI Eco Neamt. Mai mult de 90 % din comunele judetului Neamt au
aderat la aceasta asociatie. Acum, nu fac decat sa forteze nota si sa ne puna la incercare prin
aceste majorari. Oricum ei au luat in calcul si o eventuala neacceptare a noastra, daca nu ne
va conveni situati si vom refuza sau renunta la serviciile lor, vor veni cei de la Garda de
Mediu si vor aplica sanctiuni.”
Domnul Gherasim Dumitru –„ S-au facut multe greseli. Antevorbitorii mei au atins
punctele la care voiam sa fac referire. Nu am fost consecventi pentru ca nu am solicitat
cantarirea la poarta. Trebuie sa vedem ce a cautat consiliul local, prin hotararile consiliului
local,intre firma de salubritate si cetatean, persoana fizica. Pe viitor sunt convins ca vom
gasi o solutie. De exemplu, o comuna din Republica Moldova, are propria masina de
salubrizare iar costul este de 0,30 lei/ persoana. Sa intocmim si noi un proiect de hotarare
pentru achizitionarea unei astfel de masini.”
Domnul Borda Leon – „ Consiliul local a fost obligat sa sustina actiunile intreprinse
de societatea de salubrizare.”
Domnul Pelin Haralambe – „ La Radeni, masina de colectare a deseurilor nu intra
pentru ridicarea deseurilor pe strada Campului, strada Cantonului.”
Domnul Vasiliu Ioan – „ Si la Lunca Moldovei este o situatie asemanatoare. La
Ventuza nu s-a ridicat gunoiul niciodata.”
Domnul Roibu Vasile – „ Suntem comuna cu cele mai multe contracte incheiate de
societatea de salubrizare cu cetatenii ( din punctul meu de vedere, incheiate in mod
necontractual).”

Domnul Onisei Ioan – „ Daca nu se voteaza aceasta majorare, fondurile de la
Consiliul judetean pentru comuna Pastraveni se vor sista.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot : 1 vot „pentru” ( domnul Onisei Ioan), 10 voturi
„ impotriva” si 2 voturi „ abtinere” (domnul Movila Mihai si domnul Roibu Vasile).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4.
Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
realizarea obiectivului de investitii “ Modernizare prin asfaltare strazi de interes local
in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
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:
Domnisoara Ripanu Eugenia – „ Fata de proiectul initial, s-au modificat cheltuielile
care sunt finantate din Fond, urmare a OUG nr. 43/21.06.2019, de modificare si completare
a OUG nr. 114/2018.”
Domnul Pascal Ioan – „ Cat ajunge sa coste 1 kilometru de asfalt?”
Domnul viceprimar – „ Se poate calcula; valorile sunt prezentate in proiectul de
hotarare.”
Vot amendament – unanimitate „ pentru”.
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „ pentru” si 2
voturi „ abtinere” (domnul Onisei Ioan si domnul Movila Mihai).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5.Intrebari – interpelari.
Domnul Onisei Ioan – „ Domnul viceprimar, mobilizati-va si faceti curatenie in
comuna.”
Domnul Roibu Vasile citeste Legea nr. 88/25.04.2019 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei
ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
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