
PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Girov din data de 25.09.2019  

 

Incheiat astăzi, 25.09.2019 in şedinţă ordinară cu participarea a 12 consilieri ( din 15  

consilieri in funcţie),3 reprezentanţi săteşti, primarul şi secretarul comunei.  Absentează dl. 

Năfăreanu lulian,d1. Păduraru lon, dl. Baciu-Lupaşcu Cosmin. 

Şedinţa este legal constituită şi pot Incepe lucrările.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl. Olariu Eugen , care declară şedinţa deschisă şi  

Supune la vot Procesul verbal al şedinţei din data de 06.09.2019 .  

Se aprobă procesul verbal din data de 06.09.2019 cu 11 voturi pentru, se abţine d1.0Iariu  

Eugen. 

Se supune Procesul verbal din 16.08.2019 şi se aprobă cu 12 voturi pentru.  

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se citeşte ordinea de zi după cum urmează- 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Girov ,pe anul 

2019. 

Iniţiator: Ciubotaru Vasile, primarul Comunei Girov 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii 

de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018 inclusiv ,datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Girov. 

Iniţiator: Ciubotaru Vasile, primarul Comunei Girov 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 81/2019,privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov, 

judeţul Neamţ. 

Iniţiator: Ciubotaru Vasile, primarul Comunei Girov 

4. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 

localităţilor din Judeţul Neamţ. 

Iniţiator: Ciubotaru Vasile, primarul Comunei Girov 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutive i statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară " AQUA NEAMŢ." 

Iniţiator: Ciubotaru Vasile, primarul Comunei Girov 

6. Proiect de hotărâffire privind acordarea unui ajutor de urgenţă. Iniţiatori: Boţu 

Genoveva, Covrig Maria, Enache Vasile, Savin Vasile, Păduraru Ion. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă. 

Iniţiator: Ciubotaru Vasile, primarul Comunei Girov 

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 12 voturi pentru.  

Se suplimenteaza ordinea de zi cu inca 3 proiecte dupa cum urmeaza- 

Proiectul nr.8 privind aprobarea reţelei de şcolarizare pentru anul 2019 -2020. 

Proiectul nr.9 privind aprobarea sumelor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a  

activităţii din data de 26 septembrie 2019 dedicată generalului Nicolae Dăscălescu având In



vedere faptul că se implinesc 50 de ani de la moartea acestuia şi 10 ani de la redicarea bustului său 

comemorativ 1n satul Căciuleşti. 

Proiectul nr.10 privind acordarea unui ajutor de urgenţă.  

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi si se aproba cu 12 voturi pentru.  

Se supune dezbaterii proiectul numărul 1, se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 

Se supune dezbaterii proiectul numărul 2. la cuvântul doamna Covrig şi Intreabă când se 

depun cererile privind aprobarea facilitatilor fiscale, dl . viceprimar face precizarea ca se pot 

depune incepand cu 15.10.2019 ,doar daca s-a achitat debitul . 

Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru.  

Se supune dezbaterii proiectul numarul 3, se voteaza cu 10 voturi pentru, se abţine doamna Covrig şi 

domnul Enache. 

Se supune dezbaterii proiectul numărul 4, se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 

Se supune dezbaterii proiectul numărul 5, se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 

Se supune dezbateri i proiectul numărul 6, ia cuvântul doamna Boţu şi propune prin 

amendament acordarea sumei de 2000 de lei ca ajutor de urgenţă pentru executarea 

bransamentului la reteaua electrica, familiei Pantazie Vasile,se supune la vot şi se aprobă cu 

12 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul numărul 6 şi se aprobă cu 12 voturi pentru.  

Se supune dezbaterii proiectul numarul 7, se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se supune dezbaterii proiectul numărul 8, se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru . 

Se supune dezbaterii proiectul numărul 9, ia cuvantul domnul primar care aduce informaţii 

suplimentare privind necesitatea acordării sumelor alocate activităţii dedicate comemorării 

Generalului Nicolae Dăscălescu, se supune la vot i se aprobă cu 12 votur i pentru. 

Se supune dezbaterii proiectul numărul 10, ia cuvântul domnul Mitrea care solicită 

completarea proiectului 1n sensul , că suma 500 de lei se acordă pe luna, bani alocaţi 

transportului la liceu, elevului cu handicap locomotor grav, Irimia George.  

Se voteaza amendamentul cu 12 voturi pentru şi se aprobă cu 12 voturi pentru, proiectul 

numărul 10. 

Interpelări: 

Domnul Olariu citeşte o sesizare a unor cetăţeni nesemnată de nimeni ca urmare a 

nemulţumirii acestora privind construcţia drumului din satul Boţeşti. la cuvântul domnul 

Purcel care explică procedura de lucru la drumuri pe fiecare tronson.  

la cuvântul domnul Primar care anunţă că nu se va plăti nimic la lucrările şcolii Girov fără a avea avize 

i documentaţii aprobate pentru executarea lucrărilor corect. 

la cuvântul domnul Savin şi Intreabă ce se va face cu prundişul rămas surplus pe străzile din satul 

Boţeşti, domnul Purcel spune ca va fi pus la rigole. 

Domnul Purcel prezintă 30 de cereri a unor cetăţeni din comună care solicită scutirea de la taxa de 

gunoi. 



 

Doamna Covrig solicită ridicarea stâlpilor de electricitate din satul Doina care au rămas in faţa porţii 

familiei Radu şi este asigurata de către domnul Purcel că "in următoarea perioadă vor fi ridicaţi de 

acolo. 

Se declară şedinţa închisă. 

Presedinte sedinta,              Intocmit, 

Olariu Eugen                                                 Secretar general,  

Dascălu Elena-Luminiţa 


