
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26 noiembrie 2015 in cadrul sedintei ordinare, convocata prin Dispozitia
primarului nr. 446/20.11.2015

La sedinta participa de drept :
Dl. Maghiaru Gheorghe - primar
Dna. Elena Raluca - secretar
Dna. Mocanu Anisoara - sef Birou Buget, finante, impozite si taxe

Se da citire procesului verbal al sedintei de indata din data de 05.11.2015 a Consiliului
Local al comunei Garoafa.

Domnul presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei de indata care este
aprobat cu unanimitate de voturi de catre consilierii locali.

Se da citire ordinii de zi :
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul

IV
- Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare pentru anul 2016-2017 de pe raza

comunei Garoafa, judetul Vrancea
- Proiect de hotarare privind primirea in folosinta gratuita (comodat) a echipamentelor

achizitionate in cadrul proiectului “Implementarea de solutii informatice integrate –
Registrul Agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Centru”

- Proiect de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 13,05
mp , constructie , apartinand domeniului public al comunei Garoafa, T23,P917, din sat
Ciuslea , comuna Garoafa catre TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A., pe
o perioada de cinci ani.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu
unanimitate de voturi de catre consilierii locali.

Dna. Secretar al comunei Garoafa aduce la cunostinta consilierilor locali faptul ca un numar
de patru consilieri locali din cadrul Consiliului Local Garoafa au solicitat introducerea pe
ordinea de zi a unor proiecte de hotarari avand initiativa lor ,dupa cum urmeaza:
- Proiect de hotarare privind aprobarea alimentarii cu apa a pietelor agroalimentare

Garoafa si Bizighesti
- Proiect de hotarare privind aprobarea construirii de grupuri sanitare in pietele

agroalimentare Garoafa si Bizighesti
- Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii unor statii de autobuz in comuna

Garoafa
- Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare efectuarii de carti funciare pentru

34 de loturi de casa din satul Faurei, T197/4,P2778, comuna Garoafa



- Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru instalarea de
camera video in intersectiile principale din comuna Garoafa

- Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii unei parcari pentru piata agroalimentara
Garoafa
Dna. Secretar al comunei Garoafa informeaza consilierii locali ca , asa cum prevede art.

45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, ii sprijina pe initiatorii de proiecte de hotarari
impreuna cu compartimentele de specialitate ale primarului comunei Garoafa, dar initiatorii
acestor proiecte de hotarari nu au prezentat o expunere de motive din care sa reiasa
necesitatea adoptarii unei hotarari a consiliului local Garoafa, iar cele mai multe au forma
unor amendamente asa cum au fost unele dintre ele la adoptarea bugetului local al comunei
Garoafa pentru anul 2015. In ceea ce priveste proiectul de hotarare privind aprobarea
alimentarii cu apa a pietelor agroalimentare Garoafa si Bizighesti si proiectul privind
aprobarea construirii de grupuri sanitare in pietele agroalimentare Garoafa si Bizighesti, dna.
Secretar le-a reamintit consilierilor locali ca prin Hotararea Consiliului Local nr.
35/24.09.2015 Consiliul Local Garoafa a aprobat sistarea lucrarilor la Obiectivul “Piata
Agroalimentara Garoafa” din motive financiare. Discutand despre proiectul de hotarare
privind aprobarea sumei necesare efectuarii de carti funciare pentru 34 de loturi de casa din
satul Faurei, T197/4,P2778, comuna Garoafa, domnul Mocanu Laurentiu – consilier superior
in cadrul aparatului primarului comunei Garoafa, comunica  consilierilor locali , prin adresa
nr. 8070/25.11.2015 ca , prin H.C.L. Garoafa nr. 23/25.06.2015 a fost aprobata
dezmembrarea suprafetei de 38238 mp in 34 de loturi in urma carora vor rezulta un numar de
34 de carti funciare si ca datorita derularii proiectelor prioritare (Modernizare drumuri de
interes local, Dotare SVSU cu utilaje, Baze sportive in comuna Garoafa, sat Garoafa si sat
Ciuslea), realizarea cartilor funciare pentru strazile care vor face obiectul initiat de A.D.I.
Vinatori – Garoafa, prin Siretul Verde masura  7.2 PNDR 2014-2020 necesitand sume dela
bugetul local , realizarea lor depinde de bugetul pe anul 2016.Proiectul de hotarare privind
amenajarea de statii de autobuz in comuna Garoafa, a fost discutat si aprobat ca amendament
la aprobarea bugetului local al comunei Garoafa pe anul 2015, lucru care reiese din procesul
verbal al sedintei ordinare a C.L. Garoafa din data de 10.02.2015.

Dna. Secretar se refera in continuare la initiativa celor patru consilieri locali privind
amenajarea unei parcari in piata agroalimentara Garoafa, spunand ca aceasta implica
obtinerea avizelor de la CNDANR, implica o banda de decelerare, lucru imposibil datorita
constructiilor existente : Centrul de Gazduire, cabinet medicale, Primaria comunei Garoafa.
Din aceste motive, spune dna. Secretar , ar fi de prisos o asemenea initiative, in conditiile in
care, datorita amplasarii , nu s-ar obtine avizele necesare pentru amenajarea unei parcari.

In ceea ce priveste initiativa celor patru consilieri locali de a se amplasa camera video in
intersectiile din Garoafa, domnul primar spune ca comuna nu este reprezentata doar de satul
Garoafa, sunt si celelalte sate si ca este necesar sa stim si ce suma presupune acest lucre,
necesitand un studio in acest sens. Ar trebui amplasa la intersectia cu Strajescu, la Catuna si
mai sunt si altele.Aceste camera ar fi necesare la Scoala si la bazele sportive construite
recent.

Se trece la punctul unu al ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul

IV



Dna. Mocanu Anisoara- sef Birou Buget, finante , impozite si taxe prezinta consilierilor locali
referatul compartimentului de specialitate in care se arata necesitatea rectificarii bugetului local.

Dl. Diaconu-consilier local, intervine si il intreaba pe dl. viceprimar unde s-au facut
decolmatari.

Dl. viceprimar spune ca a fost nevoie in perioada in care a plouat foarte mult.
Dl. Buleandra-consilier local, spune ca a spus de atatea ori ca e nevoie de un

buldoexcavator.
Dl. primar spune ca a fost o discutie in care s-a dorit achizitionarea unui buldoexcavator

pe fonduri europene, dar fondurile erau prea mici  si nu avem voie sa luam second hand. Bugetul
local nu permite sa cumparam unul.Dl. primar mai spune ca se vor demara pe Asociatita de
dezvoltare Intercomunitara Vinatori-Garoada pentru a putea accesa fonduri mai mari.

Dl. Diaconu – consilier local , spune ca costul pentru iluminat public este prea mare.
Dl. viceprimar spune ca sunt si becuri de 500w si mai sunt si alte cheltuieli.
Dna. Murgescu – consilier local, intreba care sunt drumurile pentru care sunt cheltuielile

prevazute .
Dl. primar spune ca este vorba de drumurile din Faurei, Garoafa, in afara de cele

prevazute pentru asfaltare, iar suma de la salubrizare este aceea care i-am platit-o lui Negrea.
Deasemeni , dl. primar intreaba daca au venit, in calitate de consilieri locali, sa intrebe care este
situatia cu ridicarea gunoiului , pentru a-I informa correct pe cetateni. In data de 2.12.2015 va
avea loc licitatia pentru delegarea Serviciului de salubrizare si urmeaza sa vedem daca va veni
cineva pentru a rezolva aceasta situatie.

Dl. Diaconu – consilier local spune ca suma de la salubrizare este mai mare ca in 2014.
Dl. primar spune ca s-a inchis rampa de la Haret, iar acum costurile sunt mai mari.
In conditiile in care nu mai sunt alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, dl.

presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu sapte voturi “pentru” si patru voturi

“impotriva”
Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 43/2015
Se trece la punctul doi al ordinii de zi

- Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare pentru anul 2016-2017 de pe raza
comunei Garoafa, judetul Vrancea

Dna. Director al scolii Garoafa ia cuvantul si explica consilierilor locali necesitatea emiterii unei
hotarari in acest sens, in conditiile in care nu au intervenit modificari fata de anul precedent.

Dl. primar spune ca in Consiliul de administratie al scolii s-a hotarar sa se inchida scoala
so gradinita Rachitosu, dar orice scoala inchisa ramane in paragina pentru ca legea nu permite
inchirierea sau concesionarea.

Dl. Ciubotaru – consilier local spune ca a aflat ca la scoala de la Ciuslea s-au cerut bani
copiilor pentru vitanjare.

Dna. Director spune ca s-a cerut cate 1 lei fiecarui copil pentru ca fosa septic era plina ,
iar dl. Negrea cerea 1000 lei pentru vitanjare. Dumneaiei mai spune ca s-a facut cerere pentru o
fosa septic mai mare, pentru ca cea existenta se umple foarte repede si costa destul de mult
vitanjarea.Deasemeni, continua dna. Director, si spune ca a facut cerere sa se prinda in bugetul
de anul viitor fonduri pentru schimbarea centralei termice de la scoala Garoafa, deoarece cea
existenta are capacitate prea mica pentru spatial ce trebuie incalzit.Tot pentru bugetul pe 2016
am adus la cunostinta ca e nevoie de un numar de 76 burse sociale.

Dna. Murgescu – consilier local, intreaba care este situatia microbuzelor scolare.



Dl. primar spune ca  din data de 02.12.2015 va incepe sa circule si al doilea microbuz
scolar, s-a stability déjà graficul pentru satele Doaga-Strajescu-Ciuslea.

Ana. Murgescu intreaba daca acest graphic trebuie supus aprobarii consiliului local.
Dl. primar spune ca nu trebuie emisa o hotarare a consiliului local privind acest graphic si

ca fiecare sofer are prevazut in fisa postului. In sedinta urmatoare vom adduce la cunostinta
consiliului local numarul de curse si statii.

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. 44/2015
Se trece la punctul trei al ordinii de zi

- Proiect de hotarare privind primirea in folosinta gratuita (comodat) a echipamentelor
achizitionate in cadrul proiectului “Implementarea de solutii informatice integrate –
Registrul Agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Centru”

Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei
Garoafa in care se arata necesitatea emiterii acestei hotarari a consiliului local.

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

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

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 45/2015
Se trece la punctul patru al ordinii de zi

- Proiect de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 13,05
mp , constructie , apartinand domeniului public al comunei Garoafa, T23,P917, din sat
Ciuslea , comuna Garoafa catre TELEKOM  ROMANIA COMMUNICATION S.A., pe
o perioada de cinci ani.

Se da citire referatului compartimentului de specialitate al primarului comunei Garoafa, in care
se arata necesitatea emiterii acestei hotarari a consiliului local.

Dl. primar spune ca este vorba de spatiul de la Casa specialistului unde au avut si pana
acum echipamentele digitale

Dl. Buleandra –consilier local spune ca propune darea spre inchiriere sau concesionare,
nu in atribuire gratuita

Dl. primar spune ca trebuie facut un raport  de evaluare, tinuta licitatie, rezultand o
cheltuiala care nu ar merita ,financiar discutand.

Dl. Diaconu-consilier local, spune ca in acea cladire are cu titlu gratuit Crucea Rosie,
cabinet medical.

Dl. primar spune ca cei de la Crucea Rosie au realizat dotarea cabinetului, deasupra a
functionat un cabinet stomatologic, iar punctul farmaceutic este cu chirie.

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

“impotriva”
Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 46/2015
Se trece la punctul Diverse
Un cetatean al comunei Garoafa se inscrie la cuvant si spune ca s-a tot vorbit in

contradictoriu pe tot parcursul sedintei, dar nimeni nu a ridicat problema unui proiec pentru apa
si canalizare in comuna Garoafa.



Dl. primar spune ca exista realizat un studio de fezabilitate prin PNDR.
Un alt cetatean al comunei prezent la lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local, spune

ca a citit in presa ca s-au alocat bani de la Consiliul Judetean si considerea ca, daca sunt
gestionati correct, se pot rezolva problemele comunei.

Dl. primar spune ca sunt bani veniti exclusiv pentru dezvoltare si nu le putem schimba
destinatia.

Dl. primar vorbeste consiliului local despre sesizarea scrisa a cetatenilor din satul Ciuslea
privind nemultumirile fata de anumite probleme ale comunitatii.

Ia cuvantul si dl. Airinei Crinel  sef Post Politie Garoafaprivitor la problemele semnalate
de cetateni in acea sesizare, si spune ca sunt 4 lucratori la Post  si ca e foarte greu sa faci fata la
aprox. 5000 de locuitori.

Dl. Braileanu – cetatean al comunei Garoafa ridica problema banilor la salubrizare si
spune ca sunt bani publici  si trebuie cheltuiti correct si mai intreaba cati bani a adus Primaria
Garoafa din fonduri europene

Dl. primar spune ca s-au adus 89 mii Euro pentru cele doua Baze sportive si 17.200 Euro
pentru utilajul de la Situatii de Urgenta , ambele prin GAL

Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 26
noiembrie 2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  SECRETAR
TURCU ANTONEL                                                       ELENA RALUCA


