
JUDETT]L NEAMT
CONSILIUL LOCAL GIROV

PROCES VERBAL

lncheiat astazi 28.01.2016 in sedinta ordinara la care participa l3 consilieri.
Lipseste motivat domnul Avasiloaiei Nicolae Ciprian.

Mai pamicipa primarul interimar, secretarul comunei si alti cetateni ai
cornunei.

Sedinta fiind statutara se consulta consiliul cu privire la procesul verbal al
sedintei anterioare. Nefiind obiectiuni se supune la vot procesul verbal si se aproba
cu 12 voturi pentru si o abtinere (dl. Andries Valeriu).

Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi cu proiectele de hotarare care au

fbst transmise prin convocator, dupa cum urrneaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investitii "Extindere sistem de alimentare cu apa sat Turturesti. comuna
Girov, judetul Neamt", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia,
initiator primar interimar Sarion Florinel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de

investitie "Extindere sistem de alimentare cu apa sat Turturesti, comuna Girov.
judetuI Neamt", initiator primar interimar Sarion Florinel.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea luarii in administrare a platforrnelor de

colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun "sistem de
Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt", initiator primar interimar
Sarion Florinel.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie a doua parcele de

500 mp. in satul Caciulesti, initiator primar interimar Sarion Florinel.
5. Proiect de hotarare privind preluarea unui contract de concesiune, initiator

primar interimar Sarion Florinel.
6. Proiect de hotarare privind Extinderea retelei electrice LEA 20Kv+PTA

pentru alimentarea cu energie electrica a cartierului de locuinte Paradiso, initiator
prirnar interimar Sarion Florinel.

7 . Proiect de hotarare privind aprobarea inlocuirii lampilor stradale din comuna
Girov, juudetul Neamt, initiator primar interimar Sarion Florinel.

8. Proiect de hotarare privind avizarea PUG-ului comunei Girov, judetul Neamt,
initiator primar interimar Sarion Florinel.



9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire 'pentru

contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale
serviciului de salubrizare din Zona 1, Judetul Neamt, initiator primar interimar
Sarion Florinel.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de

Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt, initiator primar interimar Sarion
Florine[.

[ 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Acordului de
Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Inregrat
al Deseurilor in judetul Neamt", initiator primar Sarion Florinel.

Consultat Consiliul asupra ordinei de zi, domnul Chiuaru solicita ca la punctul
II sa se discute si intrebari, interpelari, iar domnul Boureanu Ioan propune
prelungirea hotararii nr. 74 I 18.09.2015 in sensul ca, debitele nu pot fi platite decat
dupa primirea subventiilor, iar referitor la actele aditionale la contractele de pasunat,
acestea vor avea in vedere taxele platite lazi,,datade3l .12.2014, vor fi anulare doar
accesoriile. Se va intocmi proiect pentru luna viitoare.

La vot se supune numai ordinea de zi care a fost transmisa si care se aproba in
unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea primului proiect. Supus la vot proiectul se aproba in
unanimitate-

Proiectul de hotarare nr. 2. La discutii se inscrie domnul Andries si intreaba
care este suma ce se incaseaza prin comision?

Supus la vot proiectul se aproba cu l1 voturi pentru si doua abtineri: dl. Purcet
lon si dl. Andries Valeriu.

Proiectul de hotarare nr. 3. Domnul primar arata ca, plattbrmele sunt
amenajate si amplasate, dar unele vor suferi modificari.

Domnul Nafareanu arata ca,la domnul Guriuc chiar daca nu a fost amenajat a
fost nevoit sa ridice deseurile.

Supus la vot proiectul se aproba in unanimitate de voturi.
Proiectul de hotarare nr. 4. Supus la vot se aproba in unanimitate de roturi si

fara discutii.
Proiectul de hotarare nr. 5 se aproba in unanimitate si tara discutii.
Proiectul de hotarare nr. 6. Domnul Andries intreaba cat costa partea noastra

pentru curent?
Domnul Sarion raspunde ca suma noastra pentru extinderea LEA este pentru

27 case si se vine cu extinederea de la Kober pana la hotarul cu Garcina.
In unanimitate de voturi se aproba si acest proiect de hotarare.
Proiectul de hotarare nr.7 privind inlocuirea lampilor existente cu unele

moderne si eficiente.
Domnul Andries nu se opune pentru ca se fac economii, dar a aprobat cer a si

la gradinita si nu s-a rezolvat nimic.



Referitor la aprobarea despre care face vorbire domnul Andries, domnul
Sarion arata ca, daca nu s-au alocat banii nici nu s-a lucrat, abia acum banii au fost
alocati, urrr,eaza sa se execute si lucrarea la gradinita.

Domnul Boureanu arata ca, este studiu de oportunitate in care se prezinta

foade clar situatia. In anul 201 5s-au cheltuit peste 3 miliarde cu iluminatul, iar prirr

schimbare se pot face economii si se va amortiza lucrarea in cativa ani, iar larnpile
au o garantie mare.

Domnul Zaharia este de acord cu instalarea de becuri cu leduri.
Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de voturi.
Proiectul de hotarare nr. 8 privind avizarea PUG-utui, domnul Andries este

im potriva.
Domnul primar arata ca, PUG-ul existent este expirat si prin urmare este

necesara o lucrare noua urgent.
Supus la vot se aproba cu I I voturi pentru, impotriva dl. Andries Valeriu si o

abtinere dl. Purcel lon.
Proiectul nr. 9. Se aproba in unanimitate de voturi.
Proiectul nr. 10. Se aproba in unanimitate de voturi.
Proiectul nr. 1 1. Se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 la d iscutii-inlrebari-interpelari.
Prelungirea valabilitatii hotararii de acordarea unor inlesniri cetatenilor este

motivata de neincasarea subventiilor de la APIA, se doreste menajarea cetatenilor cu
venituri mici.

Domnul Lungu cere sa se intocmeasca documentele
prelungire in sedinta urrnatoare.

Domnul Chiuaru solicita masuri pentru
partea Girovului, dar si inspre Botesti.

Domnul primar arata ca, din primavara incepe lucrarea pe Caciulesti si

Versesti, iar la partea de la Botesti urrneaza in anii urmatori sa solicitarn acordul de
la cetateni.

Domnul Chiuaru cere desfundarea podului de la Manoleasa, ca paraui sa nu
iese din albie si sa inunde toata partea de sat la ploile mari.

Domnul primar arata ca il va curata pentru ca stie ca este umplut cu beton.
Domnul Chiuaru mai arata ca, tot paraul trebuie curatat de gunoaie. In

perioada cu inundatii, din cauza podului blocat cu ciment (de la Maftei), apa iese si
inunda casele oamenilor, solicita domnului Nafareanu sa puna un indicator pentru a
nu se mai depozita gunoaiele pe islazul comunal. Tiganii de la Girov sa fie dusi
pentru ca lac numai stricaciuni.

Domnul Lungu cere sa se faca semnalizarea pentru redimensionarea
gabaritului pe strada Contesti, intrucat s-a asfaltat si drumul se va strica repede.

De asemenea, mai arata ca, astazt s-a aprobat o cofinantare de 2 mitiarde
pentru apa de la Turturesti, insa nu stie din ce se va plati pentru ca sunt restante si
din anul 2015. La Gura-vaii proiect pentru alimentare cu apa nu este intocmit, motiv

pentru acest proiect de

consolidarea malului Cracaului atat in

mal



pentru care si nici nu se poate incasa, avand in vedere prevederile Legale de

infiintare a unui serviciu.
Domnul Andries intreaba ce se stie despre tevile depozitate la Ciobanu care a

afirmat ca a platit 35 milioane pentru respectiva teava, iar diferenta de 70 milioane
ar fi acoperit-o Zoppi. Cere sa se verifice daca primaria a achitat contravaloarea
tevilor sau daca le-a platit oamenii numiti mai sus.

Domnul Purcel arata ca, acolo este problema cu terenul si cu schimbarea
drumului.

Domnul Tache arata ca, s-a inceput anul tot cu "barfe" si cu discutii marca
"Girov". Pana nu este prea tarziu, la parcela de la Troita Caciulesti cere sa se ridice
gunoiul. Mai arata ca, la inceputul mandatului acestui consiliu a fost un proiect cu

apa Caciulesti, insa in prezent nu se mar finantarea
inceperea lucrarilor si solicita rm raspuns.

Canalizare" si se asteapta f,rnantarea. Aceasta proiect vizeaza satul Caciulesti.
Domnul Tache arata ca, in fiecare sat s-a facut cate ceva si sa se analizeze

daca pe satul Caciulesti s-a facut pentru ca dansul stie ca nu.

aciulesti, insa in prezent nu se mai vorbeste nimic despre finantarea sr

rea lucrarilor si solicita rm raspuns.
Domnul Sarion raspunde ca in decembrie 2015 s-a depus proiectul "Apa si

Domnul Darie intreaba de ce au disparut drumurile care sunt intre ogoare
(caile de acces), tot pamantul care il mai are primaria sa fie dat in folosinta tinerilor.

Daca nu mai sunt discutii se sisteaza lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneaza,


