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PROCES–VERBAL
-Incheiat astazi 29 martie 2007 in cadrul sedintei de consiliu local, sedinta publica
ordinara,convocata de primarul comunei prin Dispozitia nr.1585 din 23 martie 2007:
-La lucrarile sedintei participa dintre cei 13 consilieri care formeaza Consiliul local
comunal, un numar de 12 consilieri, absentand din motive personale consilierul Carp Mihai:
-De asemenea mai participa in calitate de invitati:
1. Dl.Holicov Petru
-primarul comunei,
2. Carcea Dumitru
-viceprimarul comunei,
3. Ciocan Elena
-profesor Scoala Sinesti
-Dupa constatarea legalitatii sedintei,dl.secretar Mihai Loghin invita consilierii sa
faca propuneri pentru desemnarea presedintelui de sedinta. Consilierii aleg in unanimitate
(11 voturi PENTRU) pe dl.consilier Canaragiu Petru ca presedinte de sedinta;
-Dl.presedinte de sedinta supune atentiei si aprobarii consilierilor, urmatoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind organizarerea pasunatului in sezonul pastoral 2007

-initiator - primarul comunei,
2.

Proiect de hotarare privind aprobarea planurilor zonale de urbanism pentru
unele suprafete de teren situat in intravilanul satelor Sinesti si Stornesti,
terenuri destinate constructiei de locuinte:
-initiator -primarul comunei
3 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui spor de dificultate pentru
membrii comisiei locale de fond funciar:
-initiator –primarul comunei:
-Inainte de a supune aprobarii ordinea de zi prezentata, dl.presedinte de sedinta
intreaba daca mai sunt si alte probleme urgente propuse de consilieri pentru ordinea de
zi, -consilierii nu mai aduc si alte propuneri pentru ordinea de zi asa ca aceasta este
aprobata in unanimitate(12 voturi PENTRU)
-pentru primul punct al ordinei de zi, dl.viceprimar Dumitru Carcea prezinta
consilierilor modul de organizare a pasunatului pentru anul 2007 facand referire la
faptul ca stanile vopr fi amplasate la iesirea animalelor pe pasune dupa 23 aprilie si ca
in caz de neintelegere dintre organizatori in legatura cu amplasamentul, se va proceda la
tragerea la sorti a punctelor de amplasare a stanilor.
-primarul comunei: -atentioneaza asupra situatiei stanilor din comuna Lungani
care trebuie amplasate pe teritoriul comunei
-Canaragiu Petru –presedinte de sedinta , sustine ca daca se da teren pentru
stanile de la Lungani ,sa se dea in punctul Nistrea si nu in alt loc.
-secretarul comunei, Mihai Loghin , atentioneaza ca ar fi bine ca sa se clarifice
situatia terenurilor pretinse de comuna Lungani deoarece comuna Sinesti poate dovedi
cu acte, cetatenii si suprafetele ce le solicita acestia de la comuna Lungani,dar comuna
Lungani nu a prezentat acte din care sa rezulte cat teren ar avea pe comuna Sinesti si
numai in preajma amplasarii stanilor se poarta discutii, in rest comuna Lungani nici nu
mai discuta despre acest diferend.
-Constantin Apostol –consilier sat Stornesti si fost primar de Sinesti –arata ca
intradevar comuna Sinesti a preluat de la comuna :Lungani terenuri dar nu in totalitate
insa comuna Sinesti ar mai trebui sa dea comunei Lungani cca.30 ha de pasune ca
datorie fata de aceasta
-Abaza Dumitru –consilier sat Sinesti este nemultumit ca cei de la comuna
Lungani, nu dau tot terenul avut inainte de colectivizare,cetatenilor din comuna Sinesti

-primarul precizeaza ca daca terenul este inscris in registrul agricol al comunei
noastre, atunci noi trebuie sa dam terenul oamenilor pe teritoriul comunei noastre:
-apreciaza ca” nu avem cadastrist” care sa tina evidenta terenurilor,
-Loghin Mihai –secretar, precizeaza ca nu poate comuna Lungani sa dovedeasca
cu acte ca ar avea teren categoria pasune pe raza comunei Sinesti si ca intradevar
comuna Sinesti dupa acte, avea in 1962 mai mult teren pe comuna Lungani decat invers
dar dispozitiile legii fondului funciar precizeaza clar ca se pune in posesie doar terenul
aflat pe administrativul comunei la data de 01.01.1990.
-Viceprimarul Carcea Dumitru, continua informarea si aduce in discutie si faptul
ca ciobenii ar trebui sa raspunda de strangerea taxei de pasunat de la oameni nu
viceprimarul si ca taxele de pasunat sunt tot acelea din anul trecut.
-Mentioneaza ca pasunatul trebuie sa inceapa dupa data stabilita adica 23 aprilie
iar taxele de pasunat trebuie platite pana pe data de 10 iunie, data dupa care se vor
percepe majorari de intarziere:
-Tomusescu Lucian –consilier sat Sinesti,propune ca cei care au animale mai
multe si trebuie sa plateasca sume mai mari,sa poata sa le plateasca si in rate.
-Canaragiu Petru –presedintele desedinta, sustine ca in anul 2005 s-a procedat cel
mai bine cu pasunatul fata de anul trecut si ca ar fi mai bine sa se procedeze si anul
acesta la fel ca in 2005:
-Loghin Mihai –secretar, precizeaza ca taxele de pasunat trebuie inscrise in rolul
fiscal la fel ca si celelalte taxe locale si sa fie incasate cu prioritate de aparatul
incasator.
-Viceprimarul crede ca la specia bovine va fi mai dificil ca nu se poate incasa de
la vacar.
-Abaza Dumitru –consilier sat Sinesti –propune ca fiecare proprietar sa vina cu
chitanta in mana la cireada in punctul „Margineanu”
-Viceprimarul, sustine ca va lua tabelul de la vacar si va trece in registrul de rol
fiscal debitele la fiecare detinator de bovine.
-Mentioneaza ca taxa de obor va ramane tot la fel ca in anul trecut, adica de 3 ori
taxa de pasune iar din sumele incasate se vor da paznicilor, un procent de 20% pentru ca
aduc animalele la obor.Propune si desemnarea consilierilor si a cetatenilor in comisiile
pe sate, comisii care impreuna cu viceprimarul,agentul fiscal, vor solutiona eventualele
diferenduri intre organizatorii de stani si carduri precum si pentru a verifica animalele
din fiecare stana daca sunt din comuna si daca corespunde numarul lor cu cel dat de
cioban etc.
-Se stabilesc dupa discutii, comisiile;
• satul SINESTI:
1. Canaragiu Petru
–consilier comunal,
2. Horleanu Lulu
-detinator de animale,
3. Chilcos Ioan
-detinator de animale:
• Satul BOCNITA:
1. Prisecaru Gheorghe -delegat satesc
2. Grasu Vasile
-detinator de animale
3. Livadaru Ciprian
-detinator de animale,
•

•

Satul OSOI:
1. Ciornei Neculai
2. Ciornei Iancu
3. Nuca Florin
Satul Stornesti:
1. Ionita Iona
2. Nica Ioan
3. Tomsescu Licuta

-consilier comunal,
-detinator de animale,
-detinator de animale,
-consilier comunal,
-detinator de animale,
-detinator de animale,

-Referitor la situatia adapatorilor,viceprimarul informeaza ca se vor amenaja la
satul Stornesti, cu mijloace mecanice
-Se supune la vot deschis proiectul de hotarare cu privire la organizarea
pasunatului pe anul 2007 si se aproba cu unanimitate de voturi: 12 voturi PENTRU –
adoptandu-se astfel prima hotarare a sedintei:
-Abaza Dumitru –consilier sat Sinesti aduce in discutie problema impozitului pe
teren care desi s-a aprobat pentru anul trecut, o suma,se incaseaza acum alte sume
provocand nemultumiri in randul cetatenilor, intreaba care este situatia?
-primarul –raspunde ca intradevar sunt probleme, dar va veni de la data de
01.04.2007, operatoarea de rol si se va clarifica:
-Consilierul Abaza, continua si face cunoscut viceprimarului, situatia total
neplacuta cu gunoaiele aruncate peste tot si nimeni nu observa sau sa intervina,vin
sarbatorile de Paste si ar trebui sa se faca curatenie, santurile pline de mizerii,podetele
infundate etc.
-Paftala Adrian –consilier sat Sinesti, intreaba cum se poate proceda?
-viceprimarul raspunde ca este adoptata hotararea cu buna gospodarire,insa
oamenii se lasa ca vor face curatenie cei de la Legea nr.416/2001
-secretarul, precizeaza ca in cazul cand situatia o impune se pot aplica si amenzi,
-pentru punctul al doilea al ordinei de zi: dl.viceprimar Carcea Dumitru –prezinta
consilierilor situatia terenurilor propuse pentru constructia de locuinte pentru tinerele
familii, aratand ca sunt realizate PUZ-urile pentru fiecare suprafata de teren propusa pentru
constructii si mai este necesar doar aprobarea acestora:
-consilierii nu ridica obiectii ori sa solicite lamuriri:
-Supuse aprobarii,consilierii aproba in unanimitate -12 voturi PENTRU - planurile
de urbanism zonal pentru terenurile destinate constructiei de locuinte, adoptandu-se cea de a
II-a hotarare a sedintei:
-pentru punctul trei al ordinei de zi: dl.primar P.Holicov, explica consilierilor ca potrivit
legii membrii comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, beneficiaza de un spor la
salariul lunar pentru dificultate –si solicita consilierilor sa aprobe plata acestui spor din
bugetul local. Informeaza ca membrii comisiei sunt in faza de definitivare a lucrarilor la
Legea nr.247/2005 si urmeaza sa clarifice problemele ramase in legatura cu punerea in
posesie a cetatenilor care nu au primit terenuri din anul 1991 desi au validate suprafetele in
cauza.
Explica consilierilor cun se va acorda sporul celor care sunt indreptatiti:
Consilierii aproba in unanimitate – 12 voturi PENTRU –acordarea sporului
solicitat de catre primar, adoptand astfel cea de a treia hotarare a sedintei:
In continuare dl.primar supune atentiei consilierilor intentia sa personala, de a
achizitiona o masina de interventie PSI.si doreste sa aiba aprobarea deocamdata a
consilierilor , urmand ca atunci cand se va obtine si sursa de finantare sa faca cunoscut
consilierilor si aceasta. Masina poate fi procurata de la Consiliul judetean ,ca urmare a
achizitionarii unor masini „second hand” din Germania insa sunt foarte bune si poate fi o
posibilitate de a se rezolva problemele comunei legate de interventia in caz de foc dar se
poate deservi si celelalte comune limitrofe prin conventii incheiate cu acestea si cu plata
serviciilor efectuate..
Consilierii sunt intrutotul de acord si asigura ca vor aproba achizitionarea masinii
in cazul cand actiunea se poate materializa.
Prezinta consilierilor graficul de sedinte pentru trimestrul III-2007 ,care este
aprobat de catre consilieri:
In continuare dl.presedinte de sedinta invita doamna Ciocan Elena –profesor la
scoala Sinesti pentru a prezenta consiliului propleme legate de scoli:
D-na profesoara,aduce la cunostinta consilierilor ca la scoala Sinesti s-a obtinut
aprobarea amenajarii unui centru de documentare si informare si pentru a se materializa,
acesta, este necesar sprijinul comunitatii pentru o parte din finantarea costului.
Informeaza asupra utilitatii acestui centru care este necesar fiind in interesul
elevilor.

D-a directoare Grigorovici Damiana –de asemenea aduce explicatii in plus asupra
acestui obiectiv si precizeaza ca Scoala Sinesti a fost nominalizata prin Ordinul MEC.Acest
centru se vrea ca un punct de invatare pentru copii si va fi dotat pe ateliere -studiu
individual, mass-media etc.dar este necesar un spatiu adecvat ceeace la Scoala Sinesti nu
exista acest spatiu.Cere sa se aiba in vedere ca la o viitoare rectificare de buget sa se aloce
pentru acest obiectiv bani pentru dotare. Prezinta ca propuneri de spatiu unele variante ,insa
crede ca trebuie supraetajata cladirea scolii ori o adaugire la aceasta a unor noi sali noi de
clasa, deoarece nu mai exista spatiu pentru functionarea de la anul a clasei a VIII-a.
Canaragiu Petru –consilier satul Sinesti –cere explicatii in legatura cu lotizarea si
atribuirea terenurilor in tarlaua „CANTOC” .
-primarul si viceprimarul comunei, dau explicatiile solicitate in sensul ca sunt pusi
cu prioritate in posesie cetanenii care nu au primit teren si au deja validate suprafete de
teren inca din anul 1991, dar vechiul amplasament se afla pe alte comune, sub apa, sub
silvic:, S –a atribuit si pentru drumul lasat pentru „hatas” la vitele satului Sinesti,urmand ca
sa se continuie si in celelalte sate cu terenurile disponibile de acolo.
Paftala Adrian –consilier sat Sinesti –atentioneaza viceprimarul ca dalele puse
drept trotuar in satul de centru –prezinta denivelari si sa ia masuri.
Considerand ca nu mai sunt probleme de analiza si discutie, dl.consilier
Canaragiu Petru –presedintele de sedinta, multumeste de participare tuturor si declara
inchise lucrarile sedintei de consiliu
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier
Petru Canaragiu
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Mihai Loghin

