
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 iulie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local
al comunei Garoafa, convocata prin Dispozitia primarului nr. 189/2015.

La sedinta participa un numar de 12 consilieri locali din toralul 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 si taxe si
executare silita

Se dacitire ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui dee sedinta
- 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 III
- Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si

Functionare a Consiliului Local al comunei Garoafa, judetul Vrancea
- Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre

ANAF si UAT comuna Garoafa in cadrul proiectului “Implementarea de
solutii informatice integrate – Registrul Agricol – la nivelul judetului
Vrancea,zona Centru”

- Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte sociale din cadrul
imobilului “Casa specialistului”apartinand domeniului public al comunei
Garoafa, judetul Vrancea.

Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi , care este aprobata cu
unanimitate de voturi de catre consilierii locali.

Dna. Secretar al comunei Garoafa adduce la cunostinta Consiliului Local
faptul ca in urma emiterii dispozitiei de convocare a sedintei ordinare din data de
30.07.2015, dl. consilier local Diaconu Laurentiu a depus la secretarul comunei o
expunere de motive privind initierea unui proiect de hotarare pentru schimbarea
din functie a viceprimarului comunei Garoafa, semnata de un numar de 5 consilieri
localiceea c ear necesita suplimentarea ordinii de zi.



Se supune la vot suplimentarea ordinii 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 alegerea presedintelui de sedinta

Dl. consilier local , Ciubotaru propune ca presedinte de sedinta pe dna. Murgescu,
iar dl. Turcu il propune de dl. Raduc.

Se supune la vot, iar dna. Murgescu obtine 7 voturi si dl. Raduc 5 voturi. In
consecinta , presedinte de sedinta pentru 3 luni va fi dna. Murgescu Virginia.

Domnul primar o roaga pe dna. Murgescu, in calitate de presedinte de
sedinta sad ea citire unei adrese venite de la Consiliul Judetean Vrancea, privind
imobilul Casa specialistului”.

Dna. Presedinte de sedinta da citire adresei, din care se desprindea faptul ca
un anume Dinescu Laurian ar fi sesizat Consiliul Judetean Vrancea ca locuintele
din cadrul imobilului Casa specialistului nu se dau pe criterii sociale.

Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie ale

bugetelor comunei Garoafa pe anul 2014
Nu s-a mai luat in discutie proiectul de hotarare datorita faptului ca nu a fost

avizat favorabil de catre comisia economica din cadrul Consiliului Local.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:

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

Dna. Mocanu Anisoara, sef Birou, Buget, finante da citire referatului
compartimentului de specialitate in care se arata necesitatea rectificarii bugetului
local pe trimestrul III.

Dna. Murgescu spune ca a vazut in acte o facture pentru niste lucrari de
impamantare pe linie de electricitate la Centrul de gazduire si de un deviz pentru
drumuri.

Domnul primar spune la drumuri exista un deviz de lucrari si ca este vorba
de lucrari la repare capuri de pod, finisari, iar la partea electrica la Centru de
gazduire o firma specializata a executat intreaga lucrare.

Ana. Murgescu spune ca ar fi bine sa  se faca o comisie de receptie si sa  fie
receptionata aceasta lucrare.

Al. primar spune ca se va face o receptie a lucrarii.
Dl. Diaconu Laurentiu intreaba unde s-a facut organizarea de santier.
Dl. primar spune ca organizarea de santier s-a facut in curtea Primarie, dar

cand se vor relua lucrarile se va face in curtea de la Piata.Toata documentatia este
trimisa la Minister, daca nu corespunde ceea ce fac, nu li se da niciun ban. Noi
doar transmite documentele, nu viram banii.



Dna. Murgescu ca noi , totusi,  ne insusim lucrarea, iar cand cand noi
decontam partial aceste lucrari, trebuie sa se faca si receptia partial. Dumneaei
spune ca ceea ce solicita acum este in avantajul nostrum al tuturor.

Consiliul Local solicita ca dirigintele de santier sa vina intr-o sedinta a
Consiliului Local.

Al. primar spune ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Local il va chema pe
dirigintele de santier.

Dna. Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu 8 voturi “pentru” si 4

abtineri.
Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 28/2015
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Consiliului Local al comunei Garoafa, judetul Vrancea

Ana. Secretar al comunei Garoafa da citire referatului compartimentului de
specialitate in care se arata s-a modificat Legea nr. 215/2011 privind
administratia publica locala, prin aparitia Legii nr. 115/2015.

Dna. 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. 29/2015
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre
ANAF si UAT comuna Garoafa 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 adoptarii acestui
proiect de hotarare.

In conditiile in care nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, dna.
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. 30/2015.
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte sociale din cadrul
imobilului “Casa specialistului”apartinand domeniului public al comunei
Garoafa, judetul Vrancea.

Se da citire referatului intocmit de catre secretarul comunei Garoafa, in care se
arata ca sunt depuse cereri de solicitate a unei locuinte sociale pentru apartamentul



ramas liber din data de 31.05.2015 si ca, in baza HCL Garoafa nr. 26/2015 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, Consiliul Local Garoafa va repartiza spre inchiriere aceasta
locuinta.

Dna. Secretar solicita desemnarea unei comisii formata din patru consilieri
locali, care sa verifice documentele depuse la dosar de fiecare solicitant sis a
calculeze punctajele fiecaruia ;pentru a decide cine va beficia de locuinta in cauza.

Astfel dl. Turcu o propune pe dna. Murgescu, dl. Samoila il propune pe dl.
Grigorica, dl. Raduc il propune pe dl. Rusu, iar dna. Murgescu il propune pe dl.
Rimniceanu.

In consecinta, comisia desemnata pentru verificarea documentele depuse la
dosar de fiecare solicitant si calcularea  punctajelor fiecaruia are urmatoarea
componenta: - Murgescu Virginia

Grigorica Tache
Rusu Marius
Rimniceanu Gheorghita

Comisia se intruneste sa verifice documentele depuse la dosar de fiecare solicitant
si  sa calculeze   punctajele fiecaruia , iar lucrarile sedintei ordinare se suspenda
pana ce comisia definitiveaza verificarea dosarelor pentru locuinta sociala.

Comisia se intoarce si se reiau lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local.
Dna. Murgescu Virginia spune ca comisia a analizat cu mare atentie dosarele

si ca exista o problema, si anume ca unul dintre criteriI este acela ca solicitantul nu
trebuie sa detina o locuinta. Avem un caz, dar acesta nu detine locuinta pe raza
comunei Garoafa, ci pe raza localitatii Racoasa, judetul Vrancea, localitate ce se
afla la circa 80 km de comuna Garoafa, unde solicitantul  are domiciliul si
munceste de peste douazeci de ani.Dna. Murgescu propune ca Consiliul Local sa
supuna la vot daca sunt de accord sa nu se ia in calcul locuinta respectivului
solicitant de pe raza localitatii Racoasa.

Dl. Diaconu Laurentiu si dl. Buleandra Eugen – consilieri locali- spun ca nu
vor participa la vot datorita faptului ca sunt rude cu unul dintre solicitantii de
locuinta sociala.

Se supune la vot propunerea dnei. Consilier local Murgescu de a nu se tine
cont de faptul ca unul dintre solicitanti are pe numele lui o casa in localitatea
Racoasa.

Consiliul Local al comunei Garoafa aproba , cu unanimitate de voturi,
propunerea facuta de comisie reprezentata de dna. Consilier local Murgescu
Virginia.

Dna. Murgescu aduce la cunostinta consilierilor locali ca , in urma verificarii
documentelor depuse la dosar si al calcului efectuat in baza criteriilor in baza



carora se repartizeaza locuintele sociale, cu chirie din fondul locativ de stat si
conform procesului verbal intoamit de comisia formata din patru consilieri locali in
scopul verificarii dosarelor si intocmirii calculului pentru fiecare solicitant de
locuinta sociala , domnul Anitei Stefan a obtinut 41 de puncte , iar dna.
Vahnovschi Lacramioara a obtinut 26 de puncte. Prin urmare , Consiliul Local
Garoafa aproba repartizarea locuintei sociale din cadrul imobilului Casa
specialistului domnului Anitei Stefan.

Domnul primar spune ca va incerca sa gaseasca solutii si pentru ceilalti
solicitanti .

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei
Garoafa, judetul Vrancea.

Dna. Secretar al comunei Garoafa da citire expunerii de motive intocmita de
un grup format din 5 consilieri locali, in care propun schimbarea din functie a
viceprimarului comunei Garoafa datorita nerespectarii de catre acesta a obligatiilor
de serviciu , dar si fata de cetateni, precum si lipsa  de incredere in acsta venita din
partea Consiliului Local Garoafa

Domnul primar spune  ca nu pot vorbi in numele intregului consiliu local in
ceea ce priveste lipsa de incredere in viceprimar, iar privind activitatea desfasurata
de viceprimar , trebuie avut in vedere ca acesta este subordonat primarului care, de
fapt ii deleaga atributii printr-un act administrative. Astfel incat primarul este cel
care poate spune daca este nemultumit sau nu.Dumnealui mai spune ca motivele
sunt puerile, iar raspunderea o va purta fiecare consilier in parte, pentru ca se poate
ataca in instant.

Domnul Raduc – consilier local- recunoaste ca nu sunt concrete aceste
motive pentru care se doreste schimbarea din functie a viceprimarului com.
Garoafa.

Dl. Diaconu Laurentiu- consilier local, spune ca este traffic de influenta daca
primarul il sustine in instant pe viceprimar, iar in ceea ce priveste motivele ar putea
enumera : canalizari pline cu buruiana, izlazul s-a cosit si iarba nu a fost stransa,
etc

Dl. Turcu – viceprimar il intreaba pe dl. Diaconu daca stie ce inseamna
traffic de influenta.

Dl. Diaconu raspunde ca ii va spune asta in particular.
Dna. Presedinte propune inceperea votului pentru proiectul de hotarare

privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Garoafa.
Dna. Secretar iimaneaza  buletinele de vot comisiei de validare din cadrul

Consiliului Local Garoafa. Se incepe votarea. Comisia de validare aduna buletinele
de vot de la consilieri si apoi trece la numararea votului. Comisia de validare din
cadrul Consiliului Local Garoafa adduce la cunostinta consilierilor locali ca s-au



inregistrat 7 voturi “impotriva” si 5 voturi “pentru”, astfel incat proiectul de
hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Garoafa nu a
intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi aprobat.

Se trece la punctul DIVERSE
Dl. Diaconu solicita sa ia cuvantul si spune ca reclamatiile privind “Casa
specialistului” nu sunt facute de el si ca nu a facut niciodata vreo reclamatie catre
nicio institutie, asa cum este suspectat, iar lista cu achizitiile care s-a cerut la
primarie este sesizarea dlui . Braileanu.

Dl. primar spune ca a primit acasa scrisoare in care I se spunea ca , in loc sa
iasa la pensie, o sa ajunga la puscarie si altele .

Dl. Buleandra –consilier local- intreaba cum se va  plati gunoiul anul acesta.
Dl. primar spune ca s-a mai discutat problema si am hotarar cu totii sa

platim, nu se mai fac patru curse, s-au redus , dar gunoiul  trebuie ridicat pana cand
va intra Vrancea curata.

Dna. Murgescu intreaba cine se ocupa de investitii.
Dl. primar spune ca este persoana specializata pe achizitii, iar babii europeni

pentru  Bazele sportive nu sunt pentru cheltuieli eligibile, in deviz avem voie sa
solicitam un avans de 50% pana incepem lucrarea. Dumnealui spune ca s-a
consultat cu dl. Baciu de la GAL, iar noi nu platim decat pentru suma extrasa  si
termenele sunt foarte stricte.

Dna. Murgescu intraba daca Garoafa s-a inscris in programul de cadastru.
Dl. primar spune ca nu sunt bani si  ca e o mare problema cu PUG-ul, care

va expira la sfarsitul anului.
Dna. Murgescu intreaba cand se va repara canalul.
Dl. primar spune ca trebuie adus pamant ca sa se inalte malul.
La sedinta ordinara a Consiliului local a fost invitat si dl. Airinei Crinel – sef

de Post Politie Garoafa,la solicitarea consilierilor locali . Problema ridicata de
domnul consilier local Buleandra este aceea ca se fura de pe pamanturile cultivate
de cetatenii comunei, si trebuie gasita o solutie cum ae fi interzicerea atelajelor
agricole pe anumite drumuri si in anumite interval orare.

Dl. primar precum si domnul sef de post spun ca nu exista o baza legala prin
care sa-I interzici omului sa iasa cu caruta dupa o anumita ora si ca fiecare cetatean
ar trebui sa-si pazeasca proprietate.

Dl. primar vine cu o propunere – sa se organizeze cetatenii pe zone- toti cei
care au teren in aceeasi zona sa faca de paza prin rotatie..

In conditiile in care nu mai sunt ridicate si alte probleme, dna. Presedinte de
sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 30.07.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            SECRETAR
MURGESCU VIRGINIA ELENA RALUCA


