ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
PROCES - VERBAL,
Încheiat astăzi, 18 februarie 2020
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia
primarului comunei Păstrăveni nr. 79 din 12.02.2020, la care participă un număr de 13 consilieri
din 13 in functie.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar general Brinzei Lidia,
domnisoara Ripanu Eugenia – sef serviciu financiar contabilitate, impozite si taxe, achizitii
publice si administrativ, domnul Chirila Constantin – sef serviciu SVSU 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 (31.01.2020) a fost supus la vot şi
aprobat in unanimitate.
Doamna secretar general solicita domnilor consilieri propuneri pentru un nou presedinte
de sedinta, intrucat mandatul domnului Movila Mihai, in aceasta calitate, s - a incheiat.
Domnul Borda Leon il propune ca presedinte de sedinta pe domnul Pelin Haralambe,
domnul Onisei Ioan propune pe doamna Macovei Cristina, domnul Irimoaie Ion il propune pe
domnul Onisei Ioan, domnul Movila Mihai il propune pe domnul Irimoaie Ion.
Se trece la vot si se desemneaza domnul Irimoaie Ion presedinte de sedinta in
unanimitate.
Doamna secretar general da cuvantul domnului Irimoaie Ion, presedinte de sedinta, care
preia conducerea lucrarilor sedintei ordinare.
Domnul Irimoaie Ion – „ Am fost convocati astazi la sedinta ordinara a consiliului local
in conformitate cu prevederile Dispozitiei nr. 79 din 12.02.2020, cu urmatorul proiect de ordine
de zi:
1. Proiect de hotarare – privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici la
obiectivul de investitii „ CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL
PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
2. Proiect de hotarare – pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 1 din
31.01.2020 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.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea numarului de burse, tipul si cuantumul
acestora elevilor din invatamantul preuniversitar al comunei Pastraveni.
4. Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la
31.12.2019, in anul bugetar 2020 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii dezvoltare.
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei si realizarea
obiectivului de investitii „Extindere retea de iluminat public in sat Pastraveni – zona
PT1, DC 19 spre Radeni”.
6. Proiect de hotarare - privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” in vederea exercitarii
votului
7. Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2020.
8. Intrebari – interpelari.

Domnul Irimoaie Ion, presedinte de sedinta, intreaba daca mai sunt propuneri a fi incluse
pe ordinea de zi.
Domnul primar propune a se adauga pe ordinea de zi la anexa nr. 6 la proiectul de hotarare
cu bugetul reparatiile de pe strada Campului si suplimentarea BVC cu 25000 lei pentru
invatamant.
Domnul Borda Leon – „Propun a se discuta la punctul 1 al ordinii de ziproiectul de
hotarare privind bugetul.”
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot
- Propunerea a fi adaugata pe ordinea de zi – se aproba cu unanimitate;
- Propunerea de a fi discutat Proiectul de hotarare – privind aprobarea bugetului local
pe anul 2020 la primul punct al ordinii de zi – se aproba in unanimitate.
- Ordinea de zi in forma finala - se aproba cu unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
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”.
Domnul Hanganu Emilian – „ Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, social –
culturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport a dat aviz favorabil proiectului de
hotarare.”
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica si de disciplina a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Discutii:
Domnul primar – „ Avem achizitionate tuburile pentru strada Campului si trebuie
montate.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Cate tuburi sunt?”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Trebuie sa modificam bugetul propus; trebuie suplimentat
bugetul de venituri si cheltuieli cu suma de 25000 lei pentru invatamant.
Vot suplimentare buget – unanimitate „pentru”
Domnul Onisei Ioan – „La lista de investitii nu am vazut nimic pentru canalizare. Ce
formalitati au ramas pentru darea in folosinta? Despre gradinita cu program prelungit ce puteti
sa ne spuneti? Se vor construi micro hidrocentrale pentru colectarea apei pe zona Corlati?”
Domnul primar – „ In legatura cu canalizarea si statia de epurare, domnul director al
ApaServ a verificat traseul, totul este conform , urmeaza ca 125 de persoane sa se racordeze.
Nu preiau statia de epurare daca nu sunt racordate cel putin 100 de persoane. Doamna director a
CRRPH Pastraveni va implementa un proiect pentru racordarea la canalizare. Am discutat si
despre situatia de la S.C.Procom Pascal. Domnule Pascal Ioan, trebuie sa mergeti personal si sa
discutati cu cei de la ApaServ.”
Domnul Pascal Ioan – „ Am obtinut avizul ApaServ.”
Domnul primar – „ In legatura cu gradinita, proiectul e facut, urmeaza etapa fondurilor
europene 2021 – 2027.”
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 actualizarea indicatorilor tehnico – economici
la obiectivul de investitii „ CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL
PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
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 material va fi consructia caminului cultural?”
Domnul primar – „ Caminul cultural se va construi din caramida.”
Domnul Pascal Ioan – „ Valoarea prezentata este pretul final al obiectivului de
investitii?”
Domnul primar – „ Da, pretul include mobilierul, racorduri, tot ce tine de functionare.”
Domnul Onisei Ioan – „ In 2016 au fost 3 mld. lei vechi pentru construire camin cultural.
Mai sunt acesti bani? Daca au mai fost facute studii de fezabilitate, de ce s-au mai acordat bani
in plus pe aceeasi tema?”
Domnul primar – „ Proiectul a fost actualizat. Dumneavoastra stiti cum functioneaza
lucrurile; la finalul fiecarui an, ramane excedent.”
Domnul Onisei Ioan – „ Banii sunt alocati in alta parte, nu?”
Domnul Movila Mihai – „ Proiectul e in derulare? Sa nu fie probleme cu vecinii din
cauza constructiei care se va ridica.”
Domnul primar – „ Am solicitat un acord din partea DSP Neamt. Este un studiu de
insorire. Vecinilor li s-a pus in vedere ca se va construi un camin cultural, iar acestia si-au dat
acordul notarial.”
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.
Proiect de hotarare – pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 1
din 31.01.2020 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 maresc sau se micsoreaza salariile?”
Doamna secretar general – „ Nici nu se micsoreaza, nici nu se maresc; cuantumul
ramane acelasi, modificarea constand in aceea ca norma de hrana nu se poate acorda fractionat
pana la nivelul indemnizatiei functiei de viceprimar , drept pentru care s-a renuntat la acordarea
normei de hrana si salariul s-a stabilit la nivelul indemnizatiei functiei de viceprimar.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4.
Proiect de hotarare – privind aprobarea numarului de burse, tipul si
cuantumul acestora elevilor din invatamantul preuniversitar al comunei Pastraveni.
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
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”.
Domnul Hanganu Emilian – „ Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, social –
culturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport a dat aviz favorabil proiectului de
hotarare.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ De vreo 3 ani bursele au acelasi cuantum. Propun ca suma
pentru burse sa fie de 80 lei. Sunt oameni necajiti, inflatia a crescut.”
Domnul primar – „ Am alocat acesti bani si burse la solicitarea / propunerea doamnei
director a Scolii Gimnaziale Pastraveni.”

Domnul Onisei Ioan – „ Nu este bine ca un elev sa aiba bursa sociala in valoare de 80
lei?”
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 5 al ordinii de zi:
5.
Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local
inregistrat la 31.12.2019, in anul bugetar 2020 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii
dezvoltare.
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
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 – Nu sunt.
Nefiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot
„abtinere” ( domnul Onisei Ioan ).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6.
Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei si
realizarea obiectivului de investitii „Extindere retea de iluminat public in sat Pastraveni –
zona PT1, DC 19 spre Radeni”.
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
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 – „ Lampile montate anul trecut in comuna, parca sunt niste
lumanari; propun sa fie inlocuite cu lampi mai puternice, care sa lumineze si curtile oamenilor,
nu sa bata doar in asfalt. Nu stiu cine v-a „incaltat” cu aceste lampi pentru iluminat. Sa vedeti ce
sistem de iluminat public au celelalte comune! ”
Domnul Nastasa Lazar – „ La ora actuala, aproape nu sunt necesare farurile pe timpul
noptii in comuna Pastraveni. Iluminatul din comuna Pastraveni este net superior fata de cel
existent in comunele invecinate.”
Domnul Pascal Ioan – „ De unde va incepe extinderea retelei?”
Domnul primar – „ Extinderea va incepe de la intersectia DC 19 spre Radeni pana la
transformatorul de inalta tensiune.”
Domnul Pascal Ioan – „ S.C. Procom Pascal are transformator pe care l-a preluat E.ON
Energie. Nu mai este necesar o noua investitie pentru comuna.”
Domnul Onisei Ioan – „ Salariatii de la CRRPH Pastraveni vor sa ii multumeasca
domnului Pascal Ioan pentru ca este iluminat atunci cand ies de la serviviu, schimbul II.”
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 7 al ordinii de zi:
7.
Proiect de hotarare - privind acordarea unui mandat special in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” in vederea
exercitarii votului.
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 Mihai Movila – „ Daca aprobam mandatul domnului Chirila Constantin va vota
sa creasca pretul apei.”
Propuneri pentru un membru supleant, in cazul in care domnul Chirila Constantin nu
poate fi prezent la sedintele Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„AQUA NEAMT”:
- Domnul Irimoaia Ion il propune pe domnul Borda Leon (9 voturi)
- Domnul Onisei Ioan il propune pe domnul Gherasim Dumitru ( 2 voturi)
Domnul Onisei Ioan – „ Nu ar fi mai avantajos sa trecem la compania de apa Apa Vital
si sa ne retragem din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”?”
Domnul primar – „ Vom analiza sugestia dumneavoastra.”
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 8 al ordinii de zi:
8.
Intrebari – interpelari.
Doamna secretar general prezinta adresa nr. 17867/2019 din data de 03.02.2020,
inregistrata la institutia noastra sub nr. 833/ 10.02.2020 prin care Institutia Prefectului Neamt
solicita intocmirea unui dosar care sa contina intreaga documentatie cu privire la apartamentul
retinut ca „ locuinta de interventie” la nivelul comunei Pastraveni, in care locuia cu chirie
lucratorul de politie Manolica Vasile, apartamentul nr. 3 din blocul nr. 1, privind neincluderea
in lista locuintelor destinate vanzarii, a apartamentelor din mediul rural, inchiriate lucratorilor
din Ministerul de Interne de la primul contract de inchiriere si pana la contractele de vanzare –
cumparare ale acesteia.
Doamna secretar general – „ Documentele solicitate au fost transmise catre Institutia
Prefectului Neamt.”
Domnul Onisei Ioan – „ Voiam sa intreb daca s-a verificat, de catre comisia de
inventariere, domeniul public si privat al comunei Pastraveni. Stiti ca i-am dat un metru
jumatate domnului Gorea!”
Domnul Movila Mihai – „ Sa montati si un bec, o lampa, pe strada unde vor fi puse
tuburile pentru a fi iluminat si in acea zona.”
Domnul Onisei Ioan – „ In legatura cu comisia locala de aplicarea legilor fondului
funciar, ati modificat componenta comisiei? Domnul Cozma Toader este suparat pentru ca a
fost eliminat din comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar.”
Doamna secretar general – „ Componenta comisiei locale de aplicarea legilor fondului
funciar a ramas aceeasi, nu a intervenit nicio modificare.”
Domnul Onisei Ioan – „ Am promis ca in acest mandat nu voi face nicio reclamatie, dar
sa va acoperiti de hartii.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, domnul Irimoaie Ion, 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.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion IRIMOAIE

SECRETAR GENERAL,
Lidia BRINZEI

CONSILIER JURIDIC,
Maria – Roxana RUSU

