
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25 iunie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei
Garoafa, convocata prin Dispozitia primarului nr. 167/2015.

La sedinta participa un numar de 12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali in
functie.

Participa de drept :
Dl. Maghiaru Gheorghe - primar
Dna. Elena Raluca - secretar

Domnul presedinte de sedinta declara deschise lucrarile sedintei ordinare din data de 25
iunie 2015.

Se da citire ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor comunei

Garoafa pe anul 2014
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul

II
- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 38238 mp , extravilan

comuna Garoafa, apartinand domeniului privat al comunei Garoafa, T197/4,P2778, in 34
de loturi, in vederea acordarii cu titlu gratuit de locuri de casa

- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 8499 mp , extravilan
comuna Garoafa, apartinand domeniului privat al comunei Garoafa, T197/4,P2778, in 9
loturi, in vederea vanzarii ;

- Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“Vinatori – Garoafa”

- Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor in baza carora se repartizeaza locuintele
sociale, cu chirie din fondul locativ de stat, precum si actele necesare pentru depunerea
dosarului de locuinta sociala.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu

unanimitate de voturi de catre consilierii locali.
Domnul consilier Diaconu Laurentiu solicita , prezentand doamnei secretar al comunei

Garoafa o expunere de motive privind un proiect de hotarare de schimbare din functie a
viceprimarului comunei Garoafa, judetul Vrancea, o suplimentare a ordinii de zi.

Doamna secretar Elena Raluca spune ca este perfect legala o suplimentare a ordinii de zi,
dar acest proiect de hotarare implica o procedura pe care, la acest moment nu o are pregatita
pentru ca nu a stiut de aceasta expunere de motive si implicit de dorinta unor consilieri ,
semnatari ai expunerii de motive, de a pune pe ordinea de zi acest proiect de hotarare.
Deasemeni, dna. Secretar al comunei Garoafa spune ca Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, stipuleaza ca secretarul comunei este obligat sa
sprijine Consiliul Local in intocmirea documentatiilor pentru initierea unor proiecte de



hotarare, dar consilierii locali trebuie sa vina macar cu o zi inainte de sedinta pentru a
informa si a solicita sprijinul secretarului, nu atunci cand presedintele de sedinta deschide
lucrarile sedintei ordinare. Doamna secretar spune ca , votul favorabil al Consiliului Local de
a suplimenta ordinea de zi cu proiectul de hotarare privind schimbarea din functie a
viceprimarului, care asa cum s-a precizat, implica o anumita procedura ( buletine de vot,
proces verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local) I se pare ca o bataie de joc
la adresa muncii ei si ca ambitiile politice se rasfrang asupra muncii ei, ceea ce nu I se pare
deloc correct. In consecinta, dna secretar spune ca , din punctul ei de vedere, neavand
pregatita procedura , documentele necesare (proiect de hotarare, buletine de vot, procesul
verbal al comisiei de validare),nefiind o urgenta pentru a suplimenta ordinea de zi , acest
proiect nu poate fi inclus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 25.06.2015.
Domnul presedinte decide sa se treaca la punctul unu al ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor comunei

Garoafa pe anul 2014
Dna. Secretar al comunei Garoafa da citire referatului intocmit de catre sef Birou Buget,

Finante, impozite si taxe si executare silita din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Garoafa, in care se arata necesitatea si argumentele pentru care trebuie aprobat acest
proiect de hotarare.

Domnul consilier local Buleandra Eugen si apoi si dl. consilier local Diaconu Laurentiu
spun ca au observant ca sunt diferente de sume , adica , la cheltuieli totale e o suma, iar la
plati effectuate este o alta suma.

Domnul primar spune ca este normal sa fie diferente pentru ca unele facturi sunt platite,
iar altele nu, dar cheltuielile totale insumeaza  facturile platite si facturile neplatite.

Doamna secretar spune ca a vazut raportul  nefavorabil al comisie pentru programe de
dezvoltare economico-sociala , buget, finante, administrarea domeniului public si privat al
comunei , agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii, comert. Din cadrul
consiliului local si ca nu mai are niciun rost sa se supuna la vot, atata timp cat proiectul de
hotarare nu a trecut de comisie. Astfel , pentru a doua oara, proiectul de hotarare privind
aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor comunei Garoafa pe anul 2014, este
respins de Consiliul Local al comunei Garoafa.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul

II
Se  da citire referatului intocmit de catre sef Birou Buget, Finante, impozite si taxe si

executare silita din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Garoafa, in care se
arata necesitatea   aprobarii  proiectului  de hotarare.

In conditiile in care nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 22/2015
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 38238 mp , extravilan
comuna Garoafa, apartinand domeniului privat al comunei Garoafa, T197/4,P2778, in 34
de loturi, in vederea acordarii cu titlu gratuit de locuri de casa



Se da citire referatului intocmit de catre consilierul cu probleme de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Garoafa, in care se arata necesitatea
aprobarii acestui proiect de hotarare.
Domnul primar spune ca s-a facut dezmembrarea pentru a lotiza in vederea acordarii cu
titlu gratuit de locuri de casa.
In conditiile in care nu sunt alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.
Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 23/2015
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 8499 mp , extravilan
comuna Garoafa, apartinand domeniului privat al comunei Garoafa, T197/4,P2778, in 9
loturi, in vederea vanzarii ;
Se da citire referatului intocmit de catre consilierul cu probleme de urbanism din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Garoafa, in care se arata necesitatea
aprobarii acestui proiect de hotarare.
Domnul primar spune ca s-a facut dezmembrarea pentru a lotiza in vederea vanzarii  de

locuri de casa, ca se va face un raport de evaluare, se vor atrage in intravilan atunci cand se va
putea face PUG-ul.

In conditiile in care nu sunt alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre consilierii
locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 24/2015
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

“Vinatori – Garoafa”
Se da citire referatului intocmit de catre secretarul comunei Garoafa in care se arata
necesitatea constituirii acestei Asociatii.
Domnul primar spune ca scopul principal al acestei Asociatii de Dezvoltare

Intercomunitare este accesarea de fonduri europene. Dumnealui mai spune ca sediul Asociatiei
este stabilit la Garoafa, iar comuna Garoafa are drept de semnatura in  Asociatie. In primul rand,
spune dl. primar, vom accesa fonduri pentru asfaltare, vom face un proiect comun., se pot accesa
pana la 2 miliarde de Euro.

Dl. primar mai spune ca , in ceea ce priveste apa , proiectul este eligibil si se asteapta
finantarea si ca zilele trecute a fost sunat de cineva de la Constanta sa intrebe daca mai suntem
interesati de proiect.

Doamna Murgescu spune ca e un lucru foarte bun aceasta asociere si ca probabil e o tinta
de proiecte, ceva de amploare.
Dl. primar spune ca intai se infiinteaza Asociatia , apoi ne vom consulta in ceea ce
priveste proiectele.
In conditiile in care nu mai sunt discutii pe marginea  proiectului de hotarare , domnul
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.



Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 25/2015
Se trece la punctul sase al ordinii de zi :

- Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor in baza carora se repartizeaza locuintele
sociale, cu chirie din fondul locativ de stat, precum si actele necesare pentru depunerea
dosarului de locuinta sociala.
Domnul consilier Diaconu intreaba in baza carei legi sunt stabilite aceste criteria.
Dna secretar spune ca sunt date de Legea nr. 114/1996
Domnul consilier Boldas spune ca inainte Casa specialistului erau locuinte de serviciu.
Doamna consilier local Murgescu spune ca sunt necesare si locuinte de serviciu
Doamna secretar spune ca in anul 2011 I s-a schimbat statutul in “locuinte sociale”
In conditiile in care nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.
Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 26/2015
Se trece la punctul Diverse.
Doamna Murgescu ridica din nou problema analizei apei fantanilor.
Dl. primar spune ca dl. Diaconu a sesizat in sedinta trecuta problema cu iluminatul , am
adus echipa si s-a rezolvat, s-a gasit o suprasolicitare a retelei, dar nu avem cu ce
plati.Deasemeni, am avut o defectiune la Caminul Cultural, cand foloseai apa, te curentai,
pe care am rezolvat-o. Legea bugetului a fost data foarte prost si am intrat in gaura 8
miliarde.
Dna. Murgescu – consilier local , spune ca pe o proprietate din Garoafa s-a facut o garla
de trecere (la Ardeleanu) , e o balta unde sunt tantari, broaste, deci un focar de infectie si
este o zona unde locuiesc multi copii.
Dl. primar spune ca se va deplasa la fata locului si se va vedea ce masuri se vor lua.
Dna. Murgescu spune ca la Gradinita  este un put si oamenii luau apa de acolo pentru
Biserica.
Dl. primar spune ca la Gradinita dezafectata locuieste un cetatean care face regulile
acolo, dar considera ca oamenii se pot intelege intre ei. Dumnealui mai spune ca se intra
inainte la Biserica si toata lumea lua apa, iar curentul consumat de pompa il platea acel
cetatea care locuieste acolo, ceea ce nu e corect.
Dl. Andrei – consilier local , ridica problema deschiderii unui cabinet stomatologic la
Ciuslea.
Dl. primar spune ca daca vrea cineva sa vina, I se va pune totul la dispozitie.
Dl. Buleandra – consilier local , intreaba pe ce finantare s-a facut drumul din Faurei.
Dl. primar spune ca finantarea a fost de la Consiliul Judetean.
Dl. Diaconu – consilier local, spune ca drumul spre Merisor din satul Ciuslea ar trebui
pietruit.
Dl. primar spune ca se va rezolva.
In conditiile in care nu mai sunt ridicate si alte probleme , domnul presedinte de sedinta
declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 25.06.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                        SECRETAR
SAMOILA EUGEN                                               ELENA RALUCA


