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JI,DETUL NEAMT
CONSILIIJL LOCAL GIROV

PROCES

Incheiat astazi 30.01,2014 in sedinta
totalul de 15 consilieri participa toti.

La sedinta mai participa primarul V
cetateni ai satelor din comuna.

Domnul Olaru doreste ca inca de la
neintelegerilor dintre consilieri si dansul, crede
mearga mai bine, dupa care deschide sedin
consiliului, ordinea de zi transmisa prin con

Proiecte de hotarare :

- privind aprobarea constituirii Asociatiei
PIATRA NEAMT >, initiator primar Olaru Vasil

- privind aprobarea programului de
alimentare si nealimentare rationalizate in
Olaru Vasile.

- privind aprobarea Caietului de Sarcini pri
judetean de deseuri nepericuloase Girov, initia

- privind aprobarea organizaii retelei scolare
comunei Girov, initiator primar Olaru Vasile.

- privind aprobarea unei vanzari de teren
constructie, initiator primar Olaru Vasile.
- privind aprobarea scoaterii [a licitatie

suprafete de teren situate in domeniul privat
Olaru Vasile.

- privind aprobarea scoaterii la licitatie in v
situate in domeniul privar al comunei- initiator
- privind stabilirea locurilor pentru orgali

publice, initiator primar Olaru Vasile.
- privind alegerea presedintelui de sedinta pe

maxtie si aprilie 2014, initiator primar Olaru Vasi
- privind completarea H.C.L. nr. 48 din 29.

Vasile.
Intrebari, interpelari-

ln
al

a Consiliului local, unde din

Olaru, secretarul comunei, alti

put sa atraga atentia asupra

in acest nou an lucrurile or sa
si propune spre dezbaterea

( ZONA METROPOLITANA

a populatiei cu produse
primarde mobilizare, initiator

delegarea operarii depozitului
imar Olaru Vasile.

entru anul 2014-2015 la nivelul

sionat pe caxe este edifrcata

vederea concesionarii a unor
omunei Girov, initiator primar

concesionarii a unor pasuni
Olaru Vasile.
si desfasurarea adunarilor

3 hmi - februarie,

primar Olaru



Domnul Enache Vasile - presedintele
privire la ordinea de zi, iar domnul Nafareanu I
dansul il initiaza in sensul ca va incerca o
din Caciulesti, randul 2 si 3, precum si o
tinerilor-

Cu acest proiect se suplimenteaza ordinea
sedinta supune spre aprobarea Consiliului
unanimitate de voturi.

In continuare, domnul Enache Vasile su
al sedintei alterioare care se aproba cu 14
Andries Valeriu).

Domnul presedinte prezinta proiectul de
Metropolitane, dupa care il supune spre apro
acest proiect cu 9 voturi impotriva si 6 voturi
jocul domnului primar Gheorghe Stefan, spune

Domlul Boureanu Ioan insa este de
intrucat se pot atrage proiecte mult mai usor prin

Cei care au propus respingerea
Lung Stefan, dl. Nafareanu Iulian, dl. Vaideanu
dl. Sarion Florinel, dl. Chiuaru Neculai si dl.

Domnul primar intervine si arata ca, e
proiectului, deoarece au fost primari care au soli
acest proiect, cum ar fi dorrnul Rotaru, pentru o
catre comunele limitrofe orasului si solicita sa se

Domlul prsedinte de sedinta da citire
rationala a populatiei cu produse alimentare
proiectul de aproba in unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea proiectului nr. 3

sarcini penru depozitul de deseuri.
Domnul Guriuc Vasile nu este de acord

votat nimic pentru depozitul de deseuri. D
inteles gresit pentru ca nu este vorba de depozi
este vorba despre aprobarea unui caiet de
depozitului judetean de deseuri nepericuloase Gi

Supus la vot se aproba cu 12 voturi
Valeriu, dl- Avasiloaiei Ciprian si dl. Chiuaru N

Se trece la discutarea proiectului de
anul 2014-2015 care se aproba in unanimitate si
la proiectul nr. 5 privind vatzarea a 3000
consilieri solicita modificarea studiului de
terenului din islaz in netrebnic.

Domnul primar solicita cuvartul si arata c
hangar, terenul este ingradit si poate fi vandut.

sedinta consulta consiliul cu
ian propune si un proiect pe care
taxe pentru asfaltarea drumurilor

a iluminatului in cartierul

zi propusa, iar presedintele de
de zi care se aproba in

spre aprobare procesul verbal
pentru si o abtinere (domnul

privind aprobarea Zonei
, iar domnii consilieri resping

trq pe motiv ca nu vor sa-i faca
Guriuc Vasile.

ca noi suntem cei care pierdem,
ierea aceasta.

i sunt: dl- Guriuc Vasile, dl.
Constantin,asile, dl. Araveicei

Vasile.
o mare greseala respingerea

itat domnului Stefan sa initieze
atragere mai mare a facilitatilor

ia votul asupra proiectului.
iectului privind aprovizionarea
timp de razboi. Supus la vot

vind aprobarea Caietului de

proiectul si spune ca nu va mai
primar intervine si arata ca s-a

pentru deseuri industriale, ci
i in vederea delegarii operarii

de la depozitul nostru.
tru si 3 abtineri (dl. Andries

D.
privind Reteaua scolara pe
discutii, dupa care se trece

teren din islaz, insa domnii
itate si inlocuirea denumirii

pe acest teren este construit un



Dornnul Purcel arata ca, hangarul este
cumpararea si ca aceea este o pisra care este
aceasta constructie este autorizata, iar terenul
vinde.

Domnul Lungu Stefan stie ca, hangarul
ca cei 3000 mp. fac pane din islaz.

Intervine domnul Andries Valeriu care so
sau nu, insa crede ca, secretarul ar trebui sa
ca islazul nu se vinde.

Domnul GuriuC Vasile propune
respectiv este mai mare de 3000 mp. si ca face

Domnul primar intervine din nou si
concesionata si ca trebuie vanduta intrucat
hangarului.

Supus la vot proiectul nu se aproba si se
Se trece la discutarea proiectului nr. 6 pri

suprafete de teren in vederea concesionarii,
domeniul privat al comunei Girov si cea de-a
reamenajat. Domnul Andries propune si la ac
propune amanarea.

Supus la vot proiectul de hotaraxe se
abtineri (dl. Andries Valeriu si dl. Purcel Ion).

Domnul primar intervine si arata ca, nu
treaca si celalalt anterior nu. Crede ca, cel
interes terece, iar cel care l-a propus dansul
vanzarea celor 3000 mp., motiv pentru care
dupa mai multe minute de dezbateri pro si
respectiv care se aproba cu 14 voturi pentru
de catre secretarul comunei redenumirea
Ioan).

Doarnna secretar solicita cuvann:l si arata
respectiva pentru ca terenul este islaz com
raspunderea de a modifica denumirea istazului i
r a verifica situatia de fapt. iar daca pe rerenul
cum s-a afirmat, atrmci terenul va ramane rn
este clauza contmctuala, vitele vor pasuna pe
solicita ca nici terenul de 665 mp. sa nu fie a
respectiv nu se vinde, este scos la licitatie pentru
teren nu poate fi pasunat.

Se trece la discutarea proiectului umrator
terenurilor in vederea pasunatului.

Domnul Andries Valeriu arata ca, ne
54/2073 care ne ghideaza asupra licitatiilor, insa
spre a fi licitate.

n
pe

lateral terenului ce se solicita
islazul comunal si crede ca,
islaz va fi ultimul ce se va

pe o suprafata proprietate si

cita sa se verifice daca este islaz
denumirea terenului pentru

proiectului intrucat terenul
din islazul comunei-

la ca, aceasta suprafata a fost
ea se regaseste constructia

in rmanimitate de voturi.
ind scoaterea la licitatie a doua

pentru 340 mp. situati in
de 665 mp.-teren netrebnic

proiect corectarea studiilor si

ba cu 13 voturi pentru si 2

de acord ca acest proiect sa

care are Sarion Florinel un
reluarea proiectului privind

uce un adevarat conflict. Iar
nu.
SE

con se voteaa din nou proiectul
dar dupa ce se va modifica

ui si I obtinere (dl. Boureanu

nu va contrasemna hotararea
si pentru ca nu-si asuma

teren netrebnic si pentru ca da,
v nu este constructie asa

uare ln concesllme sl asa cum
Domnul primar intervine si

t. Insa i se raspunde ca, terenul
siune si ca intr-adevar acel

anume, la aprobarea licitatiei

din nou la O.U.G. nr.
ca nu toate terenurile apar



I se raspunde de domnul primar c4 nu
in rest apar toate terenurile.

Domnul Aldries, este de pa.rere casuma
nimeni nu este prost sa plateasca banii
Consiliul Local, iar hotararea sa se ia dupa
pe pasune.

Domnul Chiuaru Neculai arata ca, pas
celelalte din Gura-Vaii sau Turturesti.

Domnul Boureanu arata ca, nu se va
doreste sa se aprobe astazi un pret de pomire a
lei4ra.

Domnul Nafareanu este de acord cu
domlul Boureanu, pentru ca spune dansul, din
de pe Cracau este ars de soare, pentru ca pe un
saci de ingrasaminte care costa circa 800 lei.
trebui pe langa ale lui sa le ia la pasunat si pe

Domnul Olaru-primarul comunei arata
pretului sub cel stabilit prin calcul de catre a
litera legii.

Domnul Nafareanu cere sa se faca studi
Olaru arata ca au de recuperat peste 15 mil. de I
de Conturi.

Domnul Purcel arata ca, cei care vor
trebuie gasita o cale de a se demara licitatia.

Primarul da ca solutie evaluatorul.
Domlul Enache, presedintele de sedinta, s

hotarare cu un pret de pomire la licitatie de 200-
unanimitate de voturi, dar numai dupa ce se fao
planurile existente nu sunt intabulate. Din acest
precedent pe folositorii islazurilor inapoi pentru

In continuare se prezinta proiectul privind
in unanimitate de voturi si faca comnetarii.

Referitor la completarea hotararil nr.
lamuriri, in care seos domnul primar r
completeze hotarutea aprobata in anul 2009
'hepericuloase", intrucat in prima se specifica

Domnul Andries arata ca, nu-si aminteste
depozit nu are ce cauta pe raza comunei
nepericulos, trebuie analizata problema.

Domnul Olaru ii raspunde ca cei care au
langa cel al Consiliului Judetean a fost propri
putut termina construirea acestui depozit se

ulterior a discutiilor pe caxe le-a generat acest
proiectului pe care l-a inchist ministru Rovana P

ca urmare a nerespectarii

terenurile care au fost licitate,

500 lei.&a este foarte mare si
Cere sa se faca o comisie din

a comisiei privitoare la taxa

de la Girov nu este la fel cu

nici o comisie pentru ca dansul
itatiei care sa fie intre 250-300

Andries si nu este de acord cu
ie si pana in octombrie islazul

trebuie sa se dea macar 6
dansul are 30 de vaci si deci, va
din sat-

vede ca se incearca scaderea

, iar dansul nu va permite decat

asupra islazurilor, iar domlul
pasune conform Deciziei Curtii

vor fi oamenii si pentru ei

pune spre aprobare proiectul de
50lei/ha, iar consiliul aproba in
corectarea islazurilor, intrucat

iv si APIA a intors in anul
suprafetelor.
publice, care se aproba

009, Consiliul local solicita
ca aceasta hoti.fare doreste sa
prin introducerea cuvantului
deseuri industriale.

l-a votat sau nu, insa acest

, nici periculos, dar nici

olicitat si au ridicat depozitul
terenului, iar faptul ca nu s-a

Agentiei de Mediu si



Domnul Avasiloaiei ridica problema
transporte gunoaiele, deseurile, catre depozit si
felul de mirosuri.

Domrul Boureanu atata ca, hotnrarea
anula pentru ca deja si-a produs efecte, insa am
punem si alte conditii in contractele pe care
suntem de acord cu deseurile industriale de nici

Atat dorffrul Chiuaru, cat si domnul
anulate hotararile respective, dar nu si cea

Supus Ia vol proiectul se respinge in
Dupa care se supune spre aprobare proi

presedintelui de sedinta pe februarie -
unanimitate de voturi.

Fiind ultimul proiect supus
drumurilor adiacente din satul Caciulesti, I se
Iulian pentru a dezvolta modalitatea
proiectul la partidul sau pentru a cere
incerce pentru ca li s-a comunicat o astfel de
Supus la vot proiectul a fosr aprovat in wranimi

La punctul Il-Intrebari, interpelari - se
care le inmaneaza consilierilor cate o hotarare j
local este obligat la plata unor cheltuieli si
termen de 5 zile pentru ca altfel se va adresa

Domnul Andries arata ca. hotararea
in frrnctie pe o perioada egala cu cea in care a fi

Domaul primar informeaza ca pe
uma.re a Deciziei Inaltei Curti de Casatie si J
atrage atentia ca-i va recupera de la cei care l-au

Solicita cuvantul d-soara. Berea Elena
de consiliu unde a fost multa dezordine,
desfasurau mult mai ordonat si mai linistir.
deseuri de la Girov este periculos si nedorit de c
si curata, am ajuns colectoaxea de gunoaie. So
sa se anuleze.

Se da cuvantul apoi domaului Postolach
mai multe adrese.

Nemaifiind alte discutii se sisteaza lucraril
Drept pentru care s-a incheiat prezentul

Intocmit,
Sepretar,

ROC,d,'ADzuANA

Vr/,(1..--

sinilor care vor incepe sa

trece toate prin comuna cu tot

48/2009 in prezent nu se poate
a deveni mai pretentiosi si sa

e vom derula, cum ar fi ca nu

uc sunt de acord ca trebuie
ta.
itate de voturi.
I de hotarare privind alegerea

e - aprilie care se aproba in

proiectul privhd asfaltarea
cuvantul domnului Nafareanu

Acesta axata ca, va merge cu
Considera ca, ar fi pacat sa nu

bilitate.
te de voturi.

crie la cuvant domaul Purcel,
atoreasca prin care consiliul

baresti pentru dansul si da un

aplicata si
suspendat.

reclamatiei
itie are de

propune sa fe repus

unor consilieri, ca
dat i2.000 lei si ca

arata ca, nu i-a placut sedinta
cand era consiliera lucrurile se

te sa arala ca, depozitul de
i. Dintr-o comuna frumoasa

ita daca se mai poate face ceva

sa i se raspunda la

Consiliului Local-
verbal.

Presedinte de sedinta,
ENACFM VASILE


