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PROCES . VERBAL
al gedintei ordinare a Consiliului Localal Comunei Podu Turcului

din data 30 septembrie 2022

incheiat astazi, 30 septembrie 2022, cu ocazia desfd9urerii gedintei ordinare, a Consiliului
Local al Comunei Podu Turcului, la care sunt prezenti un numerde 12 consilieri, lipsafiind dl consijer
Sachelaru Catalin.

Din partea executivului au participat: d-na Popa Mariana Loredana - secretarul general al

UAT si dna. Zaharia Doina - Sef Birou Financiar Contabil.
ln unanimiiate, membrii consiliului local sunt de acord ca ordinea de zi sa inceapa cu dl

Popa Nicolae, prezent la lucfari si sa- i dea cuvantul pentru a-si expune punctul de vedere cu privire la
proiectul dotarii cu echipamente a Caminului Cultural din Sai Podu Turcului.

Dl. consilier local Ciuca Gigel: Propunerea dlui. Popa Nae esie ca primaria sa-i dea si luj o
cheie de la Caminul CLlrutal.

Dl. consilier local Marin Gheorghe: Eu am inteles ca dl. Popa nu colaboreaza cu prima a
Sa'i dam cuvantul dlui. Profesor Popa.

Dl. profesor Popa Nicolae: Eu am facut acest ansamblu. Am facut pentru comuna. Am facut
cu draga inima. Daca sunteti consilieri repfezentati comuna si cetatenii. Nu ne dati ordine. Am reprezentat
aceasta comuna peste tot, in tara si ;n lume. Veniti in spdjinul comunei, aJ copiilor. S-a inchis caminul
culturalde un an de zile. Deschid la Motoseni, plec acasa.

Viceprimar: S-a facut curatenie in camin pentru a se organiza de catre liceu sfarsitul de an
scolar, premierile.

Dl. profesor Popa Nicolae: Apare o a treia, Merlan, care nu a mai venit in ansamblu.
Dl. consilier local Stupu Lucianr Ce s-a luat prin proiect este pentru Caminul Cultural sau

pentru Ansamblu?
Dl. profesor Popa Nicolae: Pentru Camin, insa am semnat si eu. lvli s-a dat o camera acolo.
ViceprimaI La acel moment efati si dumneavoastra. lntre timp s-a facut curatenie generalal

in Camin. Tinand cont si de scumpirile din ultimul timp, imi iau gestiunea si raman doar eu. O sa-l scoatenl
pe dl. Popa si o sa ramana doar Primaria. Exact, o camera, nu tot caminul.

Dl. consilier localCiuca Gigelr Noi suntem consilieri. Cine hotaraste?
Dl. consilier State Coste| Ce treaba ai tu? Da-itu cheie.
Dl. consilier local Ciuca Gigel: Trebuie sa aiba si el acces acolo? El raspunde pentru scule-j'

Chiar nu merita $a aiba acces si el?
Dna Zaharia Doina: Daca are spectacol, poate solicita.
Viceprirnar: Da, exact. Nicidecum sa mearga zi si noapie.
Dl. consilier localCostachi lvlarius: Propun sa ise dea si lui o cheie.
Dl. consilier local Stupu Lucian: Hai sa supunem la vot propunerea dlui. Costachi, ca cl

recomandare.
Propunerea a fostt supusa la voi, din cei 12 consilieri locali prezenti, dnii. Bucur Liviu, lvlarirl

Gheorghe, Boghiu l\,4ihai si Costache Costica au fost impotriva.
Dl. consilier local Marin Gheorghe: Ce sa supunem la vot, este vreun proiect si nu-l vad eu,t'

Nu exista asa ceva.
Dl. consilier State Costel: o recomandare.
dl. Patrascanu Dan l\4irceai l\,4ultumim. Putem trece mai departe?
ln confofmitate cu prevederile art. 138 alin. (13) - (17) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ, se supune votului procesul verbal al Sedinlei ordinare din 16.08.2022 si procesul verbal ai
sedintei extraordinare din 07.09.2022 care se voteaze ambele cu 12 votu "pentru".

Convocarea Consillului Local s-a fdcut in baza Dispozitiei Primarului nr.312 din 23.09.2022,
cu urmatoarea ordine de zi:

'1. Proiect de hotdfare prjvind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Podu Turcului a
unor imobile situate in intravilanul comunei Podu Turcului
initiator: primar Ciorave Gelu



2. Proiect de hoterare privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Podu Turcului oa
membri in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic "Alexandru VlahutA" Podu Tufcului,
judelul Bacdu pentru anul scolat 2022 - 2023
initiator: orimar Cioravi Gelu
3. Proiect de hotdrare pdvind rectificarea nr. 2 a bugetului local pe anul 2022
initiator: primar Ciorave Gelu
4. Proiect de hoterare privind ducerea la indeplinire a mdsurilor siabilite prin Decizia nt.
16/06.07.202t. a Camerei de Conturi Baceu
iniiiator: primar Cioravd Gelu
5. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi a $edintei, care se aprobe cu 12 voturj "pentru".
Dupi aprobare, se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de 2,.

1. Proiect de hotarare privind aiestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Podu Turcului a
unor imobile situate in intravilanul comunei Podu Turcului
Pregedintii comisiilor au depus avizujfavorabil pentru proiectuJ de hoterare.
Preqedintele de SedinlS dupi prezentarea proiectului de hotdrare invitd consilierii locali la discutii.
Dna. secretar: In urma discutiilor puriate cu reprezentantii Institutiei Prefectului, anterjor aprobarii HCL nr.
23/2022 lrebuia atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Podu Turcului a acestrlr
imobile. Prin urmare, s-a initiat acum acest proiect de hotarare, in vederea intabularii, urmand ca
dupa finalizafea lucrarilor de catre OCPI Bacau sa initiem ali proiect de hotarare pentfu
aciualizarea inventarului domeniului privat, care va avea si un articol de abrogare a HCL nr.
23t2022.
Nefiind disculii, proiectul de hotdrare se supune la vot Fi se voieaz; cu 8 voturi "penku" si4 abtineri (Cluca
Gigel, State Costel, Stupu Lucian si Petria Alecu), devenind astfel H.C.L. ff.3412022.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Podu Turcului ca
membri in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic "Alexandru Vlahutd" Podu TurculLri,
judetul Bacdu pentru anul scolar 2022 - 2023.
Pregediniele de gedinte dup; prezentarea proiectului de hot5rare inviti consjlierii locali la discutii.
Propuneril
Petrja Alecu propune pe State Costel
Ciuca Gigel propune pe Petria Vasile
Patrascanu Dan l\,4ircea propune pe Boghiu l\ilihai
Bucur Liviu propune pe Tilibasa Cristinel
l\,4arin Gheorghe propune pe Bucur Liviu
Dnii. consilieri Petria Vasile si Tilibasa Cristinel fenunta
Nemaifrind discutii, proiectul de hoterare se supune la vot, cu cele trei propuneri ramase, respectiv Stale
Costel, Boghiu lvlihai si Bucur Liviu gi se voteaze cu 12 voturi "pentru", devenind astlel H.C.L. ff.3512022.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea nr. 2 a bugetului local pe anul 2022
Pfegedinlli comisiilor au depus avizul favofabil pentru proicctul de hot?itare.
Pregedintele de gedinld dupA prezentarea proiectului de hottrlare invitd consitierji locali la discutii.
Dna. Zaharia Doina: S-au retras de la liceu 4 mii lei si s-au dat 44 mii lei pentru recensamant.
Nemaifiind disculii, proiectul de hotArare se supune la vot $i se voteazE cu 12 voturi "pentru", devenind
astfelH.C.L. .3612022.
4. Proiect de hotarare privind ducerea la indeplinire a mesurilor stabiljte prjn Decizia n".
16106.07.2022 a Camerei de Conturi Bacdu
Presedintli conisiilor au depus avizul favorabil pentN ptoiectul de hotdrere.
Preqedinteie de gedintd dupi prezentarea proiectului de hoGrare invitd consilierii locali la discutii.
Dna. Zahatia Doina: ln ufma controlului Curtii de Conturi, au fost lasate masuri, spre stiinta si dus la
indeplinire. ProbJeme, dupa cum vedeti, nu sunt mari. La veniturj si cheltuieli ce se vor recupera.
Dl- consilier local lvlarin Gheorghe: La pasune, se ia subventie? Cine urmareste? Ar trebui un raport a unei
comisii.
Viceprimar: Biroul Registru Agricol este responsabil, si Curtea de Conturi a spus acest lucru.
Dl. consilier local Petria Alecut Sa mearga sa verifice.



Dl. consilier local Stupu Lucian: Registrul agricol este responsabil, scrie si in Decizia Curtii de Conturi.
Trebuie respectat amenajamentul pastoral. Deasemenea, sa se mearga la pasunai in perioadele corecte,
nu tot timpul.
Dl. consilier local State Costel: Sa fie si o parte din consilieri in aceste comisii.
Dl. consilier local Marin Gheorghe: Putem chema registrul agricol sa vedem clauzele. Daca nu s-a
,cJPcLLd' !o re.,Ie,l.
Di. consilier local Cosiache Costica: Bine zis, sa fie si din CL reprezentant in comisie.
Dl. consilier local Boghiu lvlihai; Pasunea trebuie concesionata celor care au animale.
Dl. consilier local Stupu Lucian; Cat se platesie?
Dna Tenie Gabriela: 100 lei/ha.
Nemaifiind discutii, proiectul de hotirare se supune la vot 9i se voteaz; cu'11 voturi "pentru" si o abtinere
(Pekia Vas;le), devenrnd astfel H.C.L. ff.3712022.
Diverse
Dl. consilier local Ciuca Gige| Este ilegal sa faci pod pe Stefan Zeletin, in spate.
Dl. viceprimar: Stiu despre ce spui, au maifost discutii.
DL consilier local Staie Costel: Si Octav la fel a facut. A inchis fantana, ;n fata si in spate, a inchis si santul.
Dl. consjlier local Patrascanu Dan Mifcea: Nu este domeniu public?
Dl. consilier local State Costelt Sa se mearga pe teren, cine este la urbanism.
Dl. viceprimar: Dl. Rrotaru Durnitru este responsabil urbanism.
Di- consilier locai Stupu Lucian: Sa fie anuntat dl. Rotaru sa mearga pe teren.
Dl. consilier local Costache Costicai Trotuarele se strica si asa vof ramane.
Dl. consilief local Petria Vasilet Sunt persoane care urca cu masini, jeepuri, pe trotuare. Nu este in regula.
Nemaifiind disculii, dl presedinte de gedinta multumeste pentru prezenta si declare inchise lucrerile
acesteta

INTE
n Contrasemneazi,

Secretarul general al UA I


