
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 ianuarie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Garoafa, convocata prin Dispozitia primarului nr. 21/23.01.2015.

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

Participa de drept:
Dl. Maghiaru Gheorghe - primar
Dna. Elena Raluca - secretar
Dna. Mocanu Anisoara - sef Birou Buget, Finante, impozite sit axe si executare silita

Domnul presedinte de sedinta declara deschise lucrarile sedintei ordinare din data de
30.01.2015.

Se da citire ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local

a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 34000 lei pe anul 2014;
- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local

pentru anul 2015 si Lista situatiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de
urgenta , altele decat cele datorate calamitatilor naturale, incendiilor , accidentelor.

- Proiect de hotarare privind masurile pentru prevenirea si combaterea marginalizarii
sociale pentru anul 2015.

- Proiect de hotarare privind aprobarea sistarii lucrarilor la Obiectivul “Piata
Agroalimentara Garoafa” in anul 2015;

- Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de
292 mp teren curti-constructii, intravilan, T29,P1185 si a Scolii Vechi din sat Faurei in
suprafata de 173 mp, apartinand domeniului public al comunei Garoafa, judetul Vrancea

- Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei 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 acoperirii definitive din excedentul bugetului local

a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 34000 lei pe anul 2014;
Doamna Mocanu Anisoara – sef Birou Buget, Finante, impozite si taxe si executare silita da
citire referatului compartimentului de specialitate , in care se arata necesitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare.



Domnul consilier local Diaconu Laurentiu spune ca , la sedinta precedent Consiliul Local
a solicitat ca dirigintele de santier sa vina in fata Consiliului Local pentru o discutie pe
marginea lucrarilor effectuate la Scoala din sat Ciuslea.

Domnul primar spune ca dirigintele de santier nu este obligat sa vina in fata Consiliului
Local, iar constructorul raspunde pentru lucrari. Dl. primar spune ca domnul consilier local
Diaconu , in calitate de fost viceprimar, ar trebui sa stie ce s-a facut in ceea ce priveste
reabilitarea Scolii Ciuslea.

Dl. Diaconu Laurentiu spune ca la sedinta anterioara s-a spus ca s-a oprit garantia.
Dl. primar spune ca garantia bancara se poate realiza prin retinere la plata unei facturi sau
prin garantie bancara.

Dna. Murgescu –consilier local – spune ca banca plateste in cazul in care lucrarile nu sunt
de calitate si ca din acesti bani s-a platit si dirigintele de santier si de aceea s-a dorit o
discutie cu dirigintele de santier.

Dl. Turcu – consilier local- spune ca e o problema cu doua Sali unde e micegai.
Dl. primar spune ca asta nu a fost prinsa in proiect
Dna. Murgescu adduce in discutie problema capacelor de la fose.
Dl. Turcu spune ca si centrala termica e o problema pentru ca nu poate incalzi si de aceea

se face mucegai.
Dl. primar spune ca grupul sanitar nu a fost prins in proiect din cauza lipsei banilor, iar 3

mii lei s-au dat dirigintelui de santier, restul s-au dat pentru luctarile efective.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare obtine 3 voturi”pentru” , 2 voturi “impotriva” si 8

abtineri.
Dl. Raduc – consilier local- propune sa se faca o nota de constatare cu problemele

aparute.
Dl. Diaconu Laurentiu spune ca dirigintele de santier a semnat un proces verbal de receptive,
iar in luna ianuarie a venit cu actele in sedinta Consiliului Local dl. Mocanu Laurentiu de la
urbanism

Dl. Rimniceanu – consilier local – spune ca putem sa aducem constructorul intr-o sedinta
a Consiliului Local.
Dl. primar spune ca constructorul va veni si ca va remedia problemele aparute pentru ca este
obligat prin garantie.

Dl. Buleandra-consilier local- spune sa se faca o comisie sis a se mearga la fata locului.
Dl. presedinte de sedinta propune reluarea votului la proiectul de hotarare, avand in

vedere ca s-au lamirit lucrurile.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu

unanimitate de voturi de catre consilierii locali.
Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 2/2015
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
anul 2015 si Lista situatiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta , altele
decat cele datorate calamitatilor naturale, incendiilor , accidentelor

Dna. Secretar da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului
primarului comunei Garoafa, in care se arata necesitatea aprobarii acestui proiect de hotarare.



Dna. Murgescu-consilier local- spune ca s-ar dori ca viitorul viceprimar sa se ocupe de aceste
activitati prevazute in anexa proiectului de hotarare, iar , in ceea ce priveste punctul 3 din Lista
in care se specifica repararea locuintelor, considera e cam mult.

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. 3/2015
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind masurile pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

pentru anul 2015.
Dna. Secretar da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului

primarului comunei Garoafa in care se arata necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare.
In conditiile in care nu sunr 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. 4/2015.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea sistarii lucrarilor la Obiectivul “Piata Agroalimentara

Garoafa” in anul 2015
Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului

comunei Garoafa, in care se arata necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare.
Dna Murgescu –consilier local- intreaba daca nu exista un termen
Dl. primar spune ca tocmai de aceea trebuie data aceasta hotarare
Dl. Buleandra spune ca nu este de accord cu sistarea si deasemeni considera catrebuie facut

un grup sanitar sit rasa apa in piata de la Bizighesti
Dl. primar spune ca acestea vor fi prinse in buget.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi “pentru” si 2 voturi “impotriva”
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 292

mp teren curti-constructii, intravilan, T29,P1185 si a Scolii Vechi din sat Faurei in suprafata de
173 mp, apartinand domeniului public al comunei Garoafa, judetul Vrancea

Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului
comunei Garoafa, in care se arata necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare.

Dl. Buleandra-consilier local- spune ca I se pare prea mult 25 de ani.
Dl. primar spune ca cineva care vrea sa remedieze sis a investeasca in cladire are nevoie de

timp.
Dl. Turcu-consilier local- spune ca s-ar putea gasi o solutie sa o remedieze primaria.
Dl. primar spune ca concesionar nu inseamna proprietar si nu sunt bani pe a fi reparata de

primarie.
Dl. Samoila – consilier local- spune ca esre o ruina si ca daca nu se face ceva se va darama.
Dl. primar spune ca ar fi bines a se faca acelasi lucru si pentru Scoala Rachitosu si Doaga.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare obtine 5 voturi “pentru” si 8 abtineri. Astfel proiectul de

hotarare este respins.



Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Garoafa, judetul Vrancea
Dl. presedinte de sedinta solicita propuneri din partea consilierilor locali.
Dl. consilier local Buleandra il propune pe dl. Diaconu Laurentiu
Dl. consilier local Ciubotaru il propune pe dl. Rurcu Antonel
Dl. consilier local Rusu o propune pe dna. Murgescu Virginia
Dna. Murgescu solicita retragerea din cursa pentru alegerea viceprimarului comunei

Garoafa.
Dl. consilier local Boldas spune ca pana acum fostului viceprimar I s-au luat atributiile si

vrea sa stie daca la fel se va intampla si de acum incolo
Dl. primar spune ca atributiile vot fi delegate conform legii.
Domnul presedinte de sedinta anunta inceperea derularii votului pentru alegerea

viceprimarului comunei Garoafa.
Comisia de validare procedeaza la numararea voturilor pentru alegerea viceprimarului

comunei Garoafa,
Rezultatul votului exprimat de catre consilierii locali a fost: Dl. Turcu Antonel – 6 voturi,

iar dl. Diaconu Laurentiu – 5 voturi, iar 2 buletine de vot au declarate nule de catre comisia
de validare a Consiliului Local Garoafa.

Domnul Turcu Antonel este declarat viceprimar al comunei Garoafa, iar proiectul de
hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 6/2015

Se trece la punctul Diverse.
Dl. doctor veterinar Birla , invitat in sedinta Consiliului Local prezinta activitatea

veterinara la nivelul comunei Garoafa.
Dl. Buleandra solicita ca la  aprobarea bugetului sa se distribuie o suma mai mare pentru

drumuri sis a se aloce bani pentru un grup sanitar in pietele din Garoafa si Bizighesti.
Dl. Diaconu Laurentiu spune ca la Biserica Garoafa table este foarte deteriorata si a cazut

din tavan si solicita sume pentru biserica.
Dl. Turcu spune ca trotuarele trebuiesc facute si podetele care traverseaza garla la

Precistanu.
Dna. Murgescu spune ca are rugamintea de a se trasa sarcina domnului viceprimar de a se

ocupa de problema cu plafonul deteriorat de la gradinita.
Dl. Turcu spune ca e nevoie de o prelungire a retelei electrice pe strada Visinului si strada

Nufarului
Dl. Raduc vine cu propunerea ca din taxa care se ia cetatenilor pentru a avea taraba, sa se

foloseasca pentru imbunatatirea conditiilor in Piete.
Dl. Ciubotaru spune ca este nevoie de statii de autobuz amenajate la nivel de comuna .
In conditiile in care nu mai sunt ridicate si alte probleme, dl. presedinte de sedinta ,

declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 30 ianuarie 2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR
RIMNICEANU GHEORGHITA-FLORINEL                               ELENA RALUCA


