ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

SECRETAR

PROCES VERBAL
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al com. Pacureti , jud. Prahova

Incheiat astazi, 26 iunie 2019,la sediul Primariei comunei Pacureti , unde a avut loc sedinta ordinara a
Consiliului Local, convocata prin Dispozitia nr.103 /2019 a primarului comunei Pacureti , jud. Prahova
La sedinta participa primarul, secretarul comunei Pacureti, jud. Prahova si din partea cetateniulor preotul
Cojocaru , parohia Matita .
Presedintele de sedinta face apelul nominal, reesind faptul ca la sedinta participa un numar de 10 consilieri
din totalul de 11.Viceprimarul comunei lipsind motivat .
Preşedintele de şedinţa, d-l.Corduna Ion ,constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea
şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv:
- aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare (23 mai 2019).
-proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie, august si septembrie
2019 .
-proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de interes public ,, Aparate (corpuri) de
iluminat strada, cu LED’’
-diverse
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza astfel :
pentru- 10 ; contra -0; abtineri-0
1Se trece la primul punct de pe ordinea de zi –. aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anteriaoare(23
mai 2019).
Presedintele de sedinta – are cineva ceva de discutat pe margine procesului verbal supus votului ? daca nu le
supun la vot . Se voteaza dupa cum urmeaza :
pentru- 10; contra -0; abtineri-0
2.Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pe lunile iulie, august si septembrie 2019 , proiect initiat de primarul comunei .
Doamna consilier Iordache – comisia de specialitate nr. 1 , din cadrul consiliului local , a adat aviz
favorabil proiectului de hotarare in forma propusa de executiv.
Doamnul consilier Oprescu - comisia de specialitate nr. 2 , din cadrul consiliului local , a adat aviz
favorabil proiectului de hotarare, in forma propusa de executiv.
Domnul consilier Dulce – comisia de specialitate nr. 3 , din cadrul consiliului local , a adat aviz favorabil
proiectului de hotarare , in forma propusa de executiv.
Presedintele de sedinta –faceti propuneri
Domnul consilier Draghici – propun pe d-l. Oprescu .
Domnul consilier Dulce – propun pe d-l. Dumitrescu .
Presedinte de sedinta – mai are cineva o alta propunere ? daca nu supun la vot :
Se voteaza pentru d-l Oprescu , dupa cum urmeaza : Pentru-9 ; contra - 0 ; abtineri -1
Hotararea nr. 22 afost adoptata
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3. Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi-, proiect de hotarare privind privind aprobarea realizarii
obiectivului de interes public ,, Aparate (corpuri) de iluminat strada, cu LED’’, proiect initiat de primarul
comunei .
Domnul primar – da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive la respectivul proiect de hotarare .
Doamna consilier Iordache – comisia de specialitate nr. 1 , din cadrul consiliului local , a adat aviz favorabil
proiectului de hotarare in forma propusa de executiv.
Doamnul consilier Oprescu – comisia de specialitate nr. 2 , din cadrul consiliului local , a adat aviz favorabil
proiectului de hotarare, in forma propusa de executiv.
Domnul consilier Dulce – comisia de specialitate nr. 3 , din cadrul consiliului local , a adat aviz favorabil
proiectului de hotarare , in forma propusa de executiv.
Doamna consilier Iordache – asta inseamna ca va fi o economie lunara ?
Domnul primar- de la 80-90 mil. Vechi , se va plati cam 20 mil. Vechi iluminatul pe luna .
Domnul consilierDraghici –s-a mai spus odata ca modernizarea va fi platita de CJ , dar nu s-a intamplat , am
platit si penalitati . Propun sa se prezinte consiliului o situatie a iluminatului pe ultimii cinci ani ,sa se vada care
este eficienta si pe urma sa aprobam . In cati ani se va amortiza cheltuiala ?ilouminatul este perfect , sunt multe
altele de facut cu banii publici – dispensare , camine , asfaltari etc.Acesti bani nici nu sunt prinsi in buget .
Dom,nul consilier Oprescu – cat o sa coste aceasta investitie?noi n-am fost in stare sa schimbam niste becuri
timp de 6 luni si acum facem alte investitii .
Domnul primar –in jur de 3-4 miliarde vechi .
Presedinte de sedinta – are cineva ceva de discutat, pe marginea acestui proiect de hotarare? daca nu il
supun la vot :
Se voteaza , dupa cum urmeaza : Pentru-6 ; contra - 0 ; abtineri -4
Hotararea nr.23 a fost adoptata
6. Diverse
Presedintele de sedinta – va rog sa va inscrieti la cuvant .
Domnul consilier Oprescu – cand vine cu gunoiul?cu apa ?
Domnul primar – martea a ramas stabilit .
\doamna consilier Iordache – se reziliaza cumva contractul cu Rosal? Ca am primit mesaj ca s-a demarat
procedura de reziliere .
Domnul primar- nu , azi am vorbit la CJ , martea ramane stabilit.Pentru saptamana asta vine vineri . In
legatura cu apa , am facut expertiza cat mai e de efectuat si asteptam sa vina firma sa continue lucrarile .
Domnul consilier Stanescu – in legatura cu intretinerea retelelor stradale , sunt probleme , au crescut copacii
si la cel mai mic vant se intrerupe curentul . Trebuie sa gasim o solutie , sa facem o comisie care sa se deplaseze
in teren sa rezolve. Trebuie stat de vorba cu proprietarii sa si taie crengile care ajung la firele de curent .Sa
gasim o solutie , sa taie primaria .
Domnul consilier Stan - ce facem cu dispensarul si cu medicul de familie de la Matita . Dea semeni
trebuie facute niste punti la Matita .
Domnul consilioer Oprescu – pe varf , la Puiu Coarna , ne a injurat lumea pe toti consilierii , ca nu facem
nimic , decat ridicam mana .Asfaltul este mai inalt decat santul .
Domnul primar- am fost in teren si nimeni nu a fost de acord sa facem un put de captare
Nimeni nu a
vrut .
Domnul presedinte de sedinta –dam cuvantul preotului de la Matita .
Preotul Cojocaru- ma bucur ca va vad , este a treia oara in ultimii sase ani cand particip la o sedinta de
consiuli si crederti-ma , sunt indurerat de faptul ca vad ca nu va intelegeti . Nu am venit sa cer bani , asa um s-a
speculat .Am facut in sase ani investitii de 300 mii lei , din care 30 mii de la primarie .Ma deranjeaza faptul ca
lucrurile se misca foarte incet in comuna noastra . Eu am vazut , consilierii discuta in sedinta , dar cine executa
?cine verifica primarul daca a executat ce s-a hotarat in sedinta?Cand s –a turnat asfalt , cine a verificat .
Domnul primnar- comisia ISC si dirigintele de satier .
Domnul consilier Draghici –nu a fost nimeni parinte .
Domnul primar- am fost , avem si poze.
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Preotul Cojocaru-va rog sa fiti oameni care vor binele cetatenilor – problema pusa de d-l. Stanescu – trebuie
sa o rezolvam , am inteles ca in limita legii , dar trebuie rezolvata .Mai avem o problema cu gunoaiele , oamenii
arunca gunoaie peste tot . Intrebarea mea este – ati discutat vreodata cu oamenii? Au fost amendati?- daca nu se
poate cu binele , atunci cu bocancul .Menegementul comunei este facut de d-voastra toti .S a facut ceva ?
Domnul consilier Draghici – s-a luat hotarare cu taxa de salubrizare , s-a incasat ceva ? nu .
Domnul consilier Oprescu – noi hotaram aici , propunem dar daca nu se duce la indeplinire , nu mai e treaba
noastra .
Preotul Cojocaru- eu va spun , daca nu va implicati , una e sa se duca un angajat al primariei , alta e sa se
duca un consilier local . Eu de sase luni , sunt meneger la un proiect la o firma particulara , ca am dreptul asta in
timpul liber , daca fac bine , primesc bani .Ma bucur ca va intalniti , dar nu vad finalitatea . Pe oamni nu i
multumeste treaba asta . Mi a placut de d-l. consilier Dulce , cum s-a implicat cu asfaltarea , era tot timpul
prezent .
Domnul consilier Corduna- unii dintre noi , mai avem serviciu .
Domnul consilier Oprescu – tot ce ati spus se gaseste in fisa postului vicelui .
Domnul consilier Draghici – vicele este administratorul comunei , dar el umbla beat , face accidente , nu face
nimic .
Preotul Cojocaru- cred ca viceprimarul este depasit de situatie , trebuie ajutat , nu tin partea nimanui . Daca
facem un calcul – 450 lei pentru sedinta pentru fiecare consilier , intr-un an sunt vreo cinzeci si ceva de mii de
lei , - ce s-ar putea face cu acesti bani ?
Domnul Draghici – ia faceti socoteala si la nagajati , in 97 erau 7 angajatium , acuym sunt 25 de angajati .
Domnul Cojocaru – daca putem sa facem un parc pentru copii, din banii conilierilor.
Domnul consilier Draghici – de ce nu faceti din banii bisericii ?
Parintele Cojocaru- vorbeati de iluminat , la Matita e bezna , m –a bucurat ideea cu lampile trebuie sa va
ganditi daca in timp se merita aceasta investiutie .Eu vreau sa fac la Matita o sala de mese , unde oamenii sa
organmizeze parastase si o spalatorie . Pe terenul bisericii nu pot . M-am gandit aici unde se facea targ – o sa
cumpar de la proprietari . Ulterior , o sa facin zece ani si un azil de batrani , ma gandisem la copii , dar cum, nu
prea mai sunt , batrani fiind mai multi , ma gandec la un azil . Daca nu e de ajuns terenul , puteti sa aprobati sa
dat o bucata de teren pentru aceste proiecte ?
Domnul consilier Opresu – parinte , vad ca faceti socoteala la banii pe care ii ia un consilier , dar de ce nu va
legati de faptul ca sunt oameni in primarie care invart doua hartii pe zi si iau salariu de 3000 de lei pe luna . Aici
nu va mai intereseaza.
Domnul consilier Draghici –asa e , in 97 erau sapte angajati , acum sunt douazeci si cinci .
Nemaifiind probleme de discutat pe ordinea de zi , presedintele de sedinta declara sedinta incheiata
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare original.

PACURETI .26 iunie 2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
PACURETI

.D-l.CORDUNA ION

 Jr. Iordan BALALIA
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