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Incheiat astazi 15 aprilie 2015 in cadrul sedintei extraordinare, convocata prin dispozitia
primarului nr. 114/10.04.2015.

La sedinta participa de drept:
Dl. Maghiaru Gheorghe - primar
Dna. Elena Raluca            secretar

Se da citire ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului la nivelul comunei Garoafa, judetul

Vrancea, pentru anul 2015
Domnul presedinte dee sedinta supune la vot ordinea de zi care este aprobata cu

unanimitate de voturi de catre consilierii locali.
Se trece la punctul unu al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului la nivelul comunei Garoafa, judetul

Vrancea, pentru anul 2015
Domnul primar da citire listei cu cei care au depus cereri pentru organizarea de stane

pentru anul 2015 si propune inceperea discutiilor cuzonele unde nu sunt probleme.
La Ciuslea a facut cerere domnul Busuioc Alexandru-Marius tot pentru izlazul de anul

trecut si domnul Balan Gica pe amplasamentul de anul trecut.
In conditiile in care nu sunt probleme de discutat, domnul presedinte de sedinta supune la

vot ca cei doi organizatori de stane sa ramana si in anul 2015 pe aceleasi amplasamente sa
organizeze stane.

Supus la vot , consilierii locali au aprobat cu unanimitate de voturi ca dl. Busuioc
Alexandru-Marius si dl. Balan Gica sa organizeze stana in satul Ciuslea pe anul 2015.

La Doaga a depus cerere  domnul Manole Aurel.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ca dl. Manole Aurel sa organizeze stana in

satul Doaga pe anul 2015 si este aprobat cu unanimitate de voturi de catre consilierii locali.
La Rachitosu au depus cereri domnul Sandu Costica si domnul Strat Marius.
Domnul primar spune ca s-a depus la Primarie un table nominal cu cetatenii care doresc

mutarea stanei domnului Sandu Costica din vatra satului in Putna Seaca si venirea stanei
domnului Strat Marius in locul domnului Sandu Costica.

Domnul presedinte de sedinta supune la vot schimbarea amplasamentelor celor doi
organizatori de stane care este aprobata cu unanimitate de voturi de catre consilierii locali.

Pentru  satul Strajescu au depus cereri dl. Ciubotaru Marinel si dl. Manole Aurel.
Dl. Ciubotaru Marinel nu este prezent in sala , iar dl. consilier local Geigorica spune ca a

ramas dator la cetateni cu 80 kg de branza. Intre timp ajunge la sedinta si dl. Ciubotari Marinel
care nu confirma cele spuse de dl. Grigorica.



Dl. presedinte de sedinta supune la vot pentru a se hotari cine va organiza stana in
satul Strajescu pentru anul 2015.

Consiliul Local a hotarat ca dl. Manole Aurel sa organizeze stana in satul Strajescu
pentru anul 2015 cu 10 voturi “pentru” si 3 voturi “impotriva”

Pentru satul Garoafa au depus cereri dl. Sandu Adrian si dl. Mardaru Stefan .
Dl. primar spune ca nu au fost probleme cu cei doi anul trecut si ca dl. Sandu va organiza

stana pe vechiul amplasament , iar dl. Mardaru langa canal.
La Putna Seaca va organiza stana Chitacu Nicoleta, iar dnei Copacescu Nicoleta nu I se

aproba cererea pentru ca are datorii mari la Primarie.
La Bizighesti au depus cerere dl. Ursu Gheorghe, dl. Anghene Cornel si Cojocaru Robert.
Consiliul Local hotaraste ca dl. Ursu si Anghene sa organizeze stane in Bizighesti , iar dl.

Cojocaru Robert in Putna Seaca.
Dl. Maftei – cetatean al comunei Garoafa ia cuvantul si spune ca dl. Ciubotaru Marinel

are mai multe oi decat dl. Manole Aurel.
Dl. presedinte de sedinta spune ca trebuia sa intervina cand s-a luat in discutie cererea

dlui Ciubotaru.
Se propune reluarea votului pentru aprobarea organizarii de stana de catre dl. Ciubotaru

Marinel.
Consilierii locali sunt de acord in unanimitate si cu reluarea votului si ca acesta sa

organizeze stana pe anul 2015.
Dl. Airinii Crinel – sef Post Politie Garoafa, prezent la sedinta Consiliului Local Garoafa

ia cuvantul si spune ca, facand o analiza a anului 2014, au fost probleme cu stanele, insemnand
supravegherea animalelor, intrarea animalelor pe pasunile oamenilor, problema cainilor de la
stane.

Dl. doctor veterinar Birla Vasile, prezent la sedinta Consiliului Local Garoafa spune ca
pe anul 2014 s-au realizat actiunile sanitar-veterinare. Dumnealui spune ca toate animalele care
se primesc de la proprietari  sa se faca un table cu nr. de crotalii.Cei care nu si-au identificat
cainii de la stane pentru microcipare sa si-I identifice. In ceea ce priveste boala limbii albastre ,
avem caz la Ciuslea, trebuie avut grija si toti ciobanii sa anunte medical pentru ca trebuie isolate.

Dl. viceprimar ridica problema curateniei imasului, pentru ca azi se curate, iar maine e la
fel. Trebuie ca si organizatorii de stane sa se implice in curatarea imasului pentru ca altfel nu
vom avea unde paste animalele.

Dna. Consilier local Murgescu intreaba daca nu ar fi mai rentabil daca s-ar concesiona
izlazul.

Dl. primar spune ca trebuie facute carti funciare, intabulat ceea ce inseamna ca pentru
900 ha am avea nevoie de foarte multi bani.

In conditiile in care nu mai sunt ridicate si alte probleme, domnul presedinte de sedinta
declara inchise lucrarile sedintei extraordinare din data de 15 aprilie 2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            SECRETAR
SAMOILA EUGEN                                                                    ELENA RALUCA


