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CONSILIUL LOCAL GIROV

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 10.02.2016 in sedinta de consiliu ordinara la care participa 14
consilieri din 14.

Participa la sedinta si alti cetateni din comuna.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare si se aproba in

unanimitate de voturi.
Supusa la vot ordinea de zi se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere domnul

Avasiloaiei Ciprian.
Se trece la discutarea primului proiect inscris pe ordinea de zi: Bugetul de

venituri si cheltuieli pe anul 2016.
Se inscrie la cuvant domnul Andries cate arata ca, pe compartimentul

contabilitate in anul 2015 s-a cheltuit doar 5.430.208 lei pentru ca la gradinita Girov
a plecat 1170 in anul 2015, iar acum se cer inca 220 mii in total 1500 mii, iar daca

centrala este veche si nu aduce beneficii, de ce se achita atatia bani la sala de sport,
s-au achitat unele arierate iar in prezent se mai cheltuie inca ceva. In 2015 pentru
lucrarea de alimentare Turturesti s-au dat 2600 miliarde, intreaba ce reprezitta. Ztce
ca avizele erau facute, La Gura-Vaii s-au mai dat inca 1400 miliarde, iar acum inca
se mai aloca bani.

Se bucura ca s-a achitat lucrarea de la ANL, la canalizare insa sau mai alocat
si in 2016 inca 5 miliarde, dar d6jd s-a s-a dat I miliard si inca ceva. La investitii
constata ca sunt sume mari pe care Consiliul Local trebuie sa le aloce, canalizarea

Girov, de exemplu, nu a avut un raport asupra acestei lucrari. La centrul civic crede

ca se cheltuie mult mai mult decat se prevade, stalpii de iluminat nu au fost prinsi la
680 mii lei, de exemplu nu se specifica daca sau achitat sau nu.La ach\zitii apare un
raport clar dar pentru 2076, dar pentru 2015 nu este un astfel de raport. Nu se stie de

unde vin banii.
Doamna Rusu arata ca, pe Turturesti cheltuielile nu sunt de 2 miliarde, dar

cele existente sunt cu sfudiile, anul trecut S-a semnat finantarea, sumele care sunt

prinse vin doar de la bugetul statului, dar exista si o cofinantare (cheltuielile care

sunt executate, studiile de fezabilitate). La canalizarea Girov s-au alocat sume, dar



acum discutam bugetul pe 2016. Pentru canalizarea Girov sunt bani de la bugetul
statului. La Centrul civic in 2015 nu s-a cheltuit nici un leu, sunt lucrari in
continuare pana la finalizare. La stalpii de iluminat nu fac parte din centrul civic
banii s-au achitat stalpii sunt si se vor amplasa. Aleea de Ia Centrul Civic s-a
construit ]trr,2014.

Domnul Boureanu arata ca, la gradinita ce s-a cheltuit a fost si pentru
reparare, nu numai alimentarea cu energie. S-a modificat ca se intra apa pe sub
cladire fiind mucegai, iar ultimii bani au fost pentru pompe. Lista de investitii pennu
anul 2016, bani nu sunt cheltuiti.

Domnul Zaharia intreaba pentru modernizare drum comunal de unde vin
banii?

Doamna Rusu raspunde ca pe masura 1 .7 7 .2 se prinde toata documentatia.
Domnul Zaharia inEeaba de ce se ia un autoturism?
Domnul primar arata c4 masinile sunt vechi si rele, iar reparatiile costa mai

mult. Cu programul rabla le vom prinde la investitii.
Domnul Purcel - cladirea administrativa - l0 mii lei, iar in anul 2015 s-a

facut proiect de vanzare, dar poate fi reparata toata (refacuta) si in prezent va costa
mult mai mult. Daca se va lua un autoturism nou si vor fi date celelalte la fier
vechi.... Generatorul prins in investitii, la drujbe 4 mii lei/drujba pentru cele
existente sunt defecte, spune si domnul Nafareanu care le-a dus la reparat si nu mai
pot fi reparate. Inteaba daca arieratele la scoala sunt platite si nu insa numai Ia
iluminat nu le-a platit si s-au bcumulat dobanzi si daca se pot suplimenta de la
veniturile stahrlui.

Doamna contabil arala ca, la scoala de la 3,4 miliarde s-au adus la 1,2
miliarde, dar primaria nu le-a ajutat cu nimic. Sala de sport si gradinita sunt tot ale
scolii, iar arieratele de la acele sali au fost inregistrate de Olaru. S-a pierdut procesul
din neglijenta noasta, spune domnul Guriuc.

Doamna Rusu axata ca, s-au alimentat conturile cu dublul dar tot degeaba.
Domnul Sarion arata ca, incepand din 2014-2015 scoala pe dinarurtru, sala de

arhiva, sala de sport deci scoala a beneficiat de foarte multi bani.
Domnul Avasiloaiei arata ca nu stie care sunt anexele 2-4.
Domnul Lungu infeaba cat s-a incasat in anul 2015.
Doamna Rusu raspunde ca in jur de90%o.
Si ce s-a prognozat pe 2016 poate fi sustinut, mai intreaba domnul Lungu, iar

doamna contabil raspunde ca in firnctie de ce va veni de la bugetul statului. Fata de
prognoza de anul trecut se ptognozeaza cu o crestere d9 l|Vg in plus la partea de
venituri. Scutirile noasfie au venit in plus la incas'ari peritru ca oamenilor le-a venit
bine enularea majorarilor si au platit.

Domnul Purcel intreab a daca bugetul de venituri si cheltuieli se trece cu
majoritate simpla.

I se raspunde da cahe doamna secretar ca bugehrl de venituri si cheltuieli se

aproba cu majoritatea consilierilor in functie.



I se raspunde da catre doamna secretar ca bugetul de venituri si cheltgieli se
aproba cu majoritatea consilierilor in functie.

Supus la vot proiectul de buget este votat cu g voturi pentru, impotriva (dl.
Andries) si 5 abtineri (dl. Avasiloaiei, dl. Lungu, dl. purcel, dl. Zahaia si dl.
Chiuaru).

Se trece la discutarea proiectului nr. 2.
Domnul Andries nu are nimic cu ord. prin care s-a aprobat diminuarea pana la

40 lei, dar mai sunt si alte societati si personae ftzice care trebuie sa fie radiate si
dansul nu voteaza decat prima parte dar celelalte articole nu le va vota.

Domnul Zahaia este de acord cu doamna contabil, voteaza anexele r,3, dar
anexa 2 nu stie ce-I cu ea.

Domnul Avasiloaiei arata ca, exista o documentatie, o anexa iar restul nu
trebuie aprobate.

Domnul Boureanu - 43 - consiliul local suntem incarcati cu debite pe care
nu le putem incasa, chiar si arieratele ce le avem de incasat sunt sume pe care le-am
pierdut prin lichidare si nici nu pot fi incasate si prin urmare vor fi anulate.

Domnul Purcel a votat pentru cei 40 lei pentru ca a fost o hotarare si s-a
prelungit termenul pentru incasarea taxelor si impozitelor, dar numai cu acest lucru
este acord.

Domnul Lungu intreaba daca este legal si se pot anula acele sume de consiliul
Local.

Doamna Rusu arata ca este legala hotararea, aceste sume se trec intr-o evident
separate in registrul insolvabil. Numai amenzile in anul trecut au fost foarte multe si
nu s-au incasat. Primaria Girov a primit doar 3 mii lei, iar Dochia 10 mii lei in anul
trecut si aceasta din cauza bugetului nostru mare, dar care nu a putut sa creasca prin
neincasare.

Domnul Lungu intreaba despre firmele ctre au fost in faliment, lichidatorul a
vandut activele, iar bancile au recuperate sumele, pe cand noi primaria nu am
recuperat nimic si am ramas si cu debite.

Domnul Boureanu ar:ata ca, domnul Purcel are dreptate, cere ca printr-un
proiect separat sa se treaca aceste liste ale firmelor lichidate sau amenzi neincasate-
persoane fizice si juridice.

Domnul Nafareanu atata ca, acele hotarari de lichidare nici nu trebuie trecute
prin consiliu local, se vor scoate direct pe un registru special. Proiectul se va supune
spre aprobare doar art. I si 2 se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere (dl.
Avasiloaiei), iar pentru celelalte articole se va intocmi proiect separat.

La proiectul de hotarare nr. 3 se inscrie la discutii domnul Andries care arata
ca, proiectul este bun dar in tabel la concesionari nu mai corespund sumele, la Gura-
Vaii este unul cu 0,05 lei/mp. la 300 lei/mp., iar domnul Avasiloaiei are 0,30 si in
2016 cu 1,05 lei/mp. nu stie de ce la Avasiloaiei s-a trecut 1,05 lei/mp., crede ca este

o reglare inffe noi pentru ca altfel nu vede de ce Avasiloaiei SRL are un contract



minuscul trebuie revenit prin act aditional, evaluarile trebuiesc refacute. Nu aproba
proiectul pentru ca sumele nu sunt la valoarea reala.

Domnul Boureanu il intreaba de cand este consilier domnul Andries si daca a
citit proiectul intrucat se cere aprobarea taxelor in raport de cursul valutar, iar
tabelele respective sunt anexe dar pe zonele A, B, C, D trebuie corectate.

La Avasiloaiei - a preluat cladirea de la banca si conform contractului preluat
de la Bocancea (Banca), iar pretul in anul 2015 I s-a diminuat de olaru fara sa treaca
prin consiliu local si fara o baza legala.

Doamna Nadasanu arata ca Avasiloaiei nu a negociat contractual ci a
modificat contractul fara acordul Consiliului Local.

Domnul Lungu constata ca proiectul de hotarare prevede la art. lsi 2 ceva.
Inteaba daca anexa I corespunde cu art. 2 si cu art. I pentru ca dansul crede ca cele
2 articole sunt contradictorii.

Supus la vot proiectul se aproba cu 8 voturi pentru si impotriva (dl. Andries),
se abtin 4 (dl. Purcel, dl. Zahana, dl. Chiuaru si dl. Lungu) voturi pentru ca domnul
Avasiloaiei a parasit sala pentru a nu fi in conflict de interese.

Proiectul de hotarare nr. 4 - aprobarea planului de achizitii.
Se inscrie la cuvant domnul Andries si o felicita pe doamna Rusu, spune ca,

este pentru prima data cand se aproba asa ceva si intreaba cat s-a achitat la
Monitorul, Realitatea, Mesagerul, iar la telefonie, reparatii iluminat, la serviciul de
colectarea deseurilor, intreaba de ce se mai aloca alte sume la Seviciul de
intretinerea parcului 400 mii lei, la extindere iluminat Turturesti se cer 2 miliarde din
care a achitat 700 mil. si s-a opus ca dirigintele de santier a fost platit cu l0 mii E.,
intrucat avem inginer constructii de ce platesc dirigintele de santier, extinderile,
centrul civic, lucrarile de balastare, cat si celelalte? Sunt sume uriase, bomboana de
pe tort sunt, plombele de pe Argintaru care s-au platit I miliard si nu va vota acest
proiect, sumele prevazute se vor licita.

Doamna Rusu isi Ersuma ce a trecut in planul de achizitii, iar unele lucrari sunt
in continuare si au contracte in derulare. Contractele sunt prevazute cu diriginte de

santier, specialistii sunt una, iar inginerul construct nu are toate specializarile, iar in
devizele de lucrari sunt prev€Lzute sume pentru plata acestora, dosarele sunt

verificate si la balastare comuna Girov are 40 km drum pietruit si in fiecare an se

balasteaz-a. S-a platit in anul 2015 asfaltul la Contesti, dar acum se plateste diferenta
la Argintaru, drumul a fost evaluat, urmarit si cu deviz atat costa.

Domnul Purcel intreaba daca pentru Girov sunt servicii topo (cadastru). Crede

ca, procesul se poate rezolva pe cale amiabila, mai spune domnul Purcel'
Doamna Rusu arata ca in anii anteriori s-a depus o documentatie pentru

modernizare. La Turturesti exista o problema cu terenurile, iar documentatia

cadastrala se impune si crede ca suma prevazuta este mica.
Domnul Boureanu arata ca exista un viitor proiect pentru un proiect de

cadastru pentru toata comuna.



Supus la vot proiectul se voteaza cu 10 voturi pentru, impotriva dl.
Avasiloaiei si dl. Andries si 2 abtineri dl. Lungu si dl. Chiuaru.

Proiectul de hotarare nr. 5.
Domnul Purcel se inscrie la cuvant si arata ca, in decembrie pe o taxa eronata

cetatenii l-au apostrofat, intrucat consiliul Local ar fi aprobat taxa de 3000 lei in loc
de 300 lei, este vorba de taxa pe bar, restaurant etc..

Domnul Boureanu - acttallzarea la proiectul taxe si impozite nu s-au avut in
vedere taxele pentru baruri si restaurant, dar vina a fost si a consiliului Local pentru
ca nu a observat la timp eroarea. Este de acord cu proiectul initiat si cu modificarea
propusa.

Domnul Purcel cere sa fie spus ca legea a fost cea care a prevazut suma de
3000-4000 lei pentru ca cetatenii sa intelegea ca nu consiliul Local a gresit
intentionat.

Domnul Zahaia, conform art. 457 alin. 3, consiliul local dispune si intreaba
de ce altii au stabilit 500 lei (adica salariatii primariei).

Domnul Purcel arata ca, suma este si asa mare de ce se cere marirea taxei.
Domnul Avasiloaiei are probleme cu anexele de la proiecte, dar dansul va

delibera si va modifica doar taxa pentru restaurante si baruri.
Supus la vot proiectul de hotarare se voteaza cu 13 voturi pentru si o abtinere

dl. Lungu.
Proiectul de hotarare nr. 6 privind vanzatea terenului catre Munteanu Ioan.
Domnul Purcel arata ca, evaluarea nu este corecta pentru ca 2302 mp.

valoreaza 9600 lei, iar in2014la contesti pe jumatate de suprafata s-a evaluat la l8
milioane.

Domnul Sarion arata ca, evaluarea a fost facut de evaluator autorizat.
Supus la vot proiectul se aproba cu l0 voturi pentru, 4 voturi impotriva dl.

Purcel, dl. Avasiloaiei, dl. Lungu si dl. Chiuaru.
Domnul Boureanu arata ca, la domnul Olaru au fost 2 evaluari la aceeasi

suprafata si au fost diferite, dar la suprafete diferite este normal sa fie diferente.
Proiectul de hotarare nr. 7 se aproba cu 14 voturi pentru.
Nemafiind discutii se trece la intrebari, interpelari.
Domnul Chiuaru atata ca balastarile au dus la ridicarea drumului, dar cu

gardurile ce se face cu ele, le ridicam si pe acestea, cere sa se scarifice intai si apoi
sa balasteze.

Domnul Avasiloaiei intreaba daca se pune balast pe Botesti.
Domnul Catara intreaba unde voteaza satul Turturesti (scoala are geamuri

sparte), cand duce asfalt undeva, o singura roaba de asfalt sa se duca si pe Turturesti.
Domnul Purcel - In Turturesti trebuie balastare.
Domnul Nafareanu arata ca, se sparg geamurile de la scoala, dar el cum sa

pazeasoa plasele de gard de la terenul de sport si parc?



Domnul Ciobanu profita ca este aici sl arata ca, drumul de la Izvorale la apa
satului a fost mutat printr-o hotarare de ooniiliu care nu este corecta. Cere sa se ia
masurile ce se cuvin pentru indreptarea erorii,

Domnul Zahala arata ca, terenul a fost drept si nu a fost diferentiat la drum
spre islaz, cadastrele intocmite nu sunt bune.

Drept pentru care s-a incheiat prezentultproces verbal.

Presedinte de sedintA
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