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Incheiat astazi 29.04.2013 in sedinta extraor.dinara a Consiliului Local la
care au participa toti consilierii, domnul primar Vasile Olar.u, doamna secretar,
alti cetateni ai comunei si TV 1 TV.

Domnul primar deschide sedinta si propune spre dezbatere ordinea de zi
transmisa prin convocator.

Domnul Andries solicita cuvantui si propune schimbarea presedintelui de
sedinta.

Domnul Avasiloaiei Ciprian, presedintele ales, ii raspunde ca este
presedinte si nu trebuie ales aitul. Intervine si domnul Boureanu Ioan care sustirre
propunerea domnului Andries de schimbare a presedintelui de sedinta, dupa care
se produce o dezordine si fiecare vorbeste fara a mai tine seama de ce spune
presedintele de sedinta care suspenda sedinta.

Dupa aproximativ 30 de minute iucrarile sediltei se reiau, insa si cu mai
multa dezordine neputandu-se supune spre aprobare ordinea de zi, intrucat se
incearca introducerea pe ordinea de zi si a unui a1t proiect de revocare din functie
de viceprimar a domnului Sarion Florin din partea domnului Boureanu Ioan si de
asemenea si schimbarea presedintelui de sedinta.

Din cauza strigatelor, neintelegerilor a fost consultata si doamna secretar
cu privire la introducerea noilor proiecte.

Aceasta arata ca, proiectul privind presedintele de sedinta nu indeplineste
conditiile de introducere, iar donnui Andries Valeliu a si intervenit atragandu-i
atentia ca va 1ua masuri impotriva ei pentru ca nu dansa este cea care decide ce

trebuie sa faca consiliul local, ci insasi consiliul.
Din acest moment o pade dintre consilieri parasesc sala, iar domnul

Avasiloaiei Ciprian suspenda sedinta si pleaca si dansul, fara a se supune la vot.

In sala de sedinta raman 8 consilieri care propun discutarea ordinei de zi si

a materiaielor inscrise pe aceasta, introducand si proiectele de hotarare privind



revocarea din functie a viceprimarului Sarion Florin si alegerea presedintelui de
sedinta.

Domnul Andries Valeriu il propune pe domnul Boureanu Ioan. Supusa la
vot propunerea a fost aprobata in unanimitate. Domnul Boureanu supune spre
aprobarea consiliului ordinea de zi, transmisa prin convocator, dar si
suplimentarea acesteia cu proiectul de revocare din functia de viceprimar a
domnului Sarion, intrucat acum exista o alta majoritate, proiect care a fost
aprobat in consiliu local cu 8 voturi pentru.

Consiliul Local aproba ordinea de zi si da citire in continuare a proiectului
privind modificarea hotararii consiliului local nr. 612013 si darea in folosinta cu
titiu gratuit a terenului de 60 mp. SC. Gabriela Catana SRL.

Domnul Andries solicita cuvantul si arata ca este de acord cu proiectul
initiat si propune ca difelenta de teren sa se scoata 1a licitatie.

Supus la vot, proiectul de hotarare se aproba in unanimitate de voturi.
Tot in unanimitate de voturi, adica 8 voturi pentru, se aproba si proiectul

de hotarare privind completarea hotararii consiliului local nr. 15116-04.2013,

dupa care se trece la discutarea proiectului nr. 3 privind contractele de pasunat.

Domnui Boureanu propune ca toate contraciele de pasunat sa ramana

vatrabile. cu conditia ca cei care nu au efectivele de animale sa plateasca dublu
pentru pasunea in p1us.

Domnul Andries propune ca pasunile sa rairana asa culn ie-a propus

ciomnui primar in seriinta arfietioara, si numai la Tuf,uresti sa se umble la Enache,

Sarion si Topliceanu si solicita sa se verifice cine a facut cadasffele si in baza

caror documente.
Domnui Boureanu este de parere ca in acest an pasunile sa ramana cum au

fost atribuite in contlacte.
Do{rnul primar intervine si arata ca, prin actele aditionale se vor f'ace

nurriai modificarile ce se itnpun si numai in conformitate cu legislatia.

Domnul Boureanu propune ca pentru anul 2074 sa se discute si aprobe

contractele in iuna ianuarie.
Domnul Andries mai doreste sa faca o remarca si anume, cea referitoare la

diminuarea suprafetei de la 3,5 ha Caciulesti la 0,50 ha, cerere care sa fie

discutata intr-o alta sedinta, propunere aplobata de consilieri.
Doilnul Purcel Ion solicita atribuirea diferentei de teren de t ha lui

Topliceanu Iulian care avea contract pe 35 ha, acu6 numai 24 ha, iar dotnnul

primu a pl.opus ca cele 15 ha din llatas-Botoaia sa-i fie date lui Topliceanu si sa

nu rnai {le scoase Ia licitatie.
supus ia vot, proiectui este aprobat in unaniuritate de \/otufi crl

amendamenteie de rnai sus.



Se trece la discutarea ultimului ptmct, revocarea din functia de viceprimar
a domnului Sarion Florin, carc fara discutii se aproba in unanimitate de voturi,
dupa care se fac propuneri pentru noul viceprimar.

Dornnul Boureanu il propune pe domnul Andries Valeriu.
Nu mai sunt alte propuneri si se completeaza comisia de validare cu

doamna Nadasanu Marieta si domnul Catana Constantin, care impart buletinele
de vot, dupa care vrmeza procesul de votare.

Comisia de validare formata din Purcel Ion, Nadasanu Marieta si Catana

Constantin da citire rezultatului votului, conform caruia domnul Andries Valeriu
a obtinut 8 voturi pentru si depune juramantul.

Nemaifiind alte discutii se sisteaza lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbai.

Presedinte de sedinta,
IOANBO


