
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17 decembrie 2015 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Garoafa, convocata prin dispozitia primarului nr.
824/14.12.2015

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

Domnul presedinte de sedinta supune la vot  procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 26.11.2015 , care este aprobat cu unanimitate de voturi de
catre consilierii locali.

Se da citire ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii anexei nr.2 si anexei nr. 3 a

Hotararii Consiliului Local al comunei Garoafa nr. 47/28.11.2015 privind
delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din
comuna Garoafa, judetul Vrancea

Domnul presedinte de 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 aprobarea actualizarii anexei nr.2 si anexei nr. 3 a

Hotararii Consiliului Local al comunei Garoafa nr. 47/28.11.2015 privind
delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din
comuna Garoafa, judetul Vrancea

Domnul viceprimar , Turcu Antonel da citire referatului in care se prezinta
necesitatea modificarii anexei nr. 2 – Studiu de oportunitate si anexei nr. 3 – Caiet
de sarcini

Dl. Diaconu Laurentiu- consilier local intreaba de unde incasam cei 680
Euro , reprezentand redeventa.

Dl. viceprimar spune ca redeventa va fi achitata de catre societatea care se
va castiga licitatia si va prelua gestiunea serviciului.

Dl. Rimniceanu – consilier local spune ca era mai bine daca se achizitiona o
masina care sa deserveasca serviciul de salubrizare.



Dl. Diaconu spune ca considera ca e prea mare termenul de 10 ani pentru
concesiune, si propune un termen de 5 ani.

Domnul presedinte de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu 8 voturi “pentru” si 3

voturi “impotriva”
Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 47/2015
Se trece la punctul Diverse.
Ia cuvantul un cetatean al comunei Garoafa care intreaba cine este

responsabil cu curatenia pe raza satului Faurei.
Dl. viceprimar spune ca Primaria raspunde pe toata suprafata comunei

Garoafa.
Cetateanul comunei spune ca nu a vazut niciun consilier local care sa vina sa

vada ce gunoaie sunt, sad ea chiar si amenzi celor care nu respecta curatenia.
Un alt cetatean al comunei ia cuvantul si spune ca este de accord  ca

contractual pe salubrizare sa fie incheiat numai pentru 5 ani.
Dl. Diaconu Laurentiu spune ca contractual la salubrizare cu dl. Negrea a

expirat in anul 2014. Dumnealui continua si spune ca la inceput de mandate si in
fiecare an se face un plan pentru curatenie, iar tot ce reprezinta domeniul public
este responsabilitatea dlui viceprimar.In calitate de consilieri locali , noi aducem la
cunostinta viceprimarului comunei  problemele existente.

Dna. Murgescu – consilier local spune ca a fost la serbarea de Craciun a
elevilor si a vazut cat de saraci sunt cei mai multi dintre acesti copii si vine cu
propunerea de a se colecta haine, incaltaminte si alte lucruri necesare pentru
acestia.

In conditiile in care nu mai sunt alte discutii, dl. presedinte de sedinta
declara inchise lucrarile sedintei extraordinare din 17.12.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR
TURCU ANTONEL ELENA RALUCA


