ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA FARCAŞA
CONSILIUL LOCAL
Nr. 6730/30. 10. 2018
PROCES- VERBAL
încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local Farcaşa
din data de 30 octombrie 2018
Dl. Gheorghe Carază
Bună ziua. Mulțumesc pentru că ați dat curs invitației de a participa la această ședință.
Doamnelor şi domnilor, în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia
nr. 198 din 25. 10. 2018 a fost convocat Consiliul Local Farcaşa în şedinţă ordinară pentru astăzi,
data de 30. 10. 2018, ora 1400. Convocarea consilierilor locali s-a făcut în scris şi telefonic.
Anunţul cu privire la Proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediu, postat pe site-ul propriu şi
a fost transmis electronic tuturor consilierilor locali.
*
Înainte de a trece la înregistrarea prezenţei la această şedinţă, trebuie să precizez faptul că
numărul de membri ai Consiliului Local Farcaşa, în funcţie de care se calculează, atât cvorumul
de prezenţă necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, cât şi numărul de voturi necesar
pentru adoptarea hotărârilor este de 8. Pentru a stabili dacă există cvorumul de prezenţă necesar
pentru desfăşurarea legală a acestei şedinţe, vă propun să ne înregistrăm prezenţa în Lista de
prezenţă la şedinţă.
Se procedează la înregistrarea prezenţei la şedinţă.

Consultând înregistrarea prezenţei la şedinţă, constat că din totalul celor 12 de membri în
funcţie, care compun Consiliul Local Farcaşa, sunt prezenţi 9 membri, fiind îndeplinite
prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei. În acest moment absentează
doamnele Alixandru Camelia şi Lupescu Genoveva și domnul viceprimar Luca Viorel. În cazul în
care pe parcursul desfăşurării şedinţei vor sosi dintre colegii absenţi la acest moment, prezenţa
acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.
Sunt prezenţi la această şedinţă d-nul primar Cristinel –Vasile Gheorghiu şi doamna
Gabriela Petrescu - secretar al comunei.
*
În continuare voi supune spre aprobare Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 24.
09. 2018, care se găseşte în dosarul special al acelei şedinţe şi a fost pus, în prealabil, la dispoziţia
consilierilor locali, fiind afişat la sediu şi postat pe site-ul primăriei.
În aceste condiţii, propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestuia, să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.
Dacă nu sunt obiecţii în legătură cu cuprinsul acestui proces-verbal, supun votului
dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Farcaşa din data de 24. 09.
2018. Rog să se pregătească votul.
Se procedează la vot, utilizându-se ridicarea mâinii.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 9 voturi „pentru”, situaţie în care Procesulverbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Farcaşa din data de 24. 09. 2018 a fost aprobat, fără
modificări.
*
Mergem mai departe cu Proiectul ordinii de zi, în legătură cu care doresc să subliniez
faptul că proiectele de hotărâre ce urmează a fi prezentate şi analizate în această şedinţă sunt
avizate de Secretarul comunei şi au ataşat raportul compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate, fiind astfel îndeplinite prevederile art. 44 şi ale art. 117 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*
Dacă dumneavoastră aveţi propuneri de modificare şi/sau de completare a Proiectului
ordinii de zi, vă rog să le precizaţi.
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Secretar: Domnule președinte și stimați consilieri locali, vă prezint solicitarea d-lui
viceprimar, care este absent, de suplimentare a Proiectul ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre
privind aprobarea modului de utilizare a unui număr de 23 de arbori, de 15 mc în total, în scopul
înlăturării efectelor inundaţiilor din lunile iunie - august a.c.
Dl. Gheorghe Carază:
Mai sunt alte propuneri de modificare şi/sau de completare a Proiectului ordinii de zi?
………………………….
Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea de suplimentare a Proiectului de zi cu proiectul
de hotărâre propus de către domnul viceprimar.
În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 9 voturi „pentru”, astfel că propunerea de
suplimentare a Proiectului ordinii de zi a fost aprobată.
*
Supun la vot Proiectul ordinii de zi, cu completarea anunțată și aprobată. Vă rog să votaţi.
În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 9 voturi „pentru”, astfel că Proiectul ordinii
de zi a fost aprobat, cu modificări, situaţie în care Ordinea de zi a acestei şedinţe cuprinde, după
renumerotare, un număr de 4 puncte, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30.
09. 2018;
Iniţiator – primar: Cristinel – Vasile Gheorghiu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planului urbanistic general al comunei Farcaşa, până la intrarea în vigoare a noului plan
urbanistic general;
Iniţiator – primar: Cristinel – Vasile Gheorghiu

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a unui număr de
23 de arbori răşinoase, cu un volum total de 15 mc., în scopul prevenirii eroziunii solului în
unele zone din comuna Farcaşa, care au fost afectate de inundaţii;
Iniţiator –viceprimar: Viorel Luca

4. Diverse.
*

Înainte de a merge mai departe, vă aduc la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu
prevederile art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate lua parte la deliberarea şi
adoptarea hotărârilor, consilierul care fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul
al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial sau personal în problema supusă dezbaterii.
În consecinţă anunţarea interesului patrimonial sau personal şi abţinerea de la deliberare şi
de la adoptarea hotărârilor se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoştinţă, întrucât hotărârile adoptate
cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.
Dacă la acest moment sunt astfel de intervenţii de formulat, vă rog să interveniți.
*
Dl. Gheorghe Carază:
Dacă nu sunt intervenții vom proceda la analizarea şi dezbaterea punctelor înscrise în
Ordinea de zi, după cum urmează:
1.

Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie
bugetară la 30. 09. 2018.

Dl. Gheorghe Carază:
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre pus în discuţie şi rog să se
procedeze la vot.
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În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lista privind modul în care şi-a
exercitat votul fiecare membru al consiliului local cu privire la acest proiect de hotărâre constituie
anexă la prezentul proces-verbal şi se va depune la dosarul special al şedinţei.
În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 9 de voturi „pentru”, astfel consiliul local
adoptă Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30. 09. 2018,
acesta devenind
HOTĂRÂREA NR. 66
*
*
*
Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului
de valabilitate a Planului urbanistic general al comunei Farcaşa, până la intrarea
în vigoare a noului plan urbanistic general;
Dl. Gheorghe Carază:
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.
Vă rog, doamna secretar.
Secretar:
Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede la art. 46 alin. (1 3) că termenul de valabilitate a Planului
urbanistic general(PUG) , se prelungeşte pe bază de hotărâre a consiliului local, până la intrarea în
vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare
a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. Precizez că PUG –ul
în vigoare a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local Farcaşa nr. 18/2008, iar la data de 22.
12. 2016 s-a semnat Contractul de prestări servicii nr. 287/166 cu S.C. TOPOPREST S.R.L. având
ca obiect actualizarea Planului urbanistic general, precum şi obţinerea avizelor necesare.
Dl. Teofil Ţifui:
Care mai este stadiul de realizare al PUG –ului, d-le primar?
Primar:
Actualizarea este partială.
Dl. Teofil Ţifui:
Face referire şi la limitarea pagubelor în cazul producerii calamităţilor?
Secretar:
D-l Teodor – Dan Chirilă, inspector urbanism şi amenajarea teritoriului, este în discuţii cu
cei, care realizează actualizarea Planului urbanistic general, pentru realizarea unui plan urbanistic
zonal pentru zona din avalul Pr. Stejaru tocmai pentru a armoniza nevoile de locuit ale cetăţenilor
cu cerinţele impuse de legile aplicabile în cauză.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Să se realizeze construcţiile în zonă doar pe bază de proiect.
Primar:
O parte dintre cetăţenii, care locuiesc în zona Pr. Stejaru au primit somaţii să- şi demoleze
podeţele în termen de 30 de zile.
Dl. Vasile Ţifui:
Există solutii?
Dl. Teofil Ţifui:
Cred că sunt condiţii restrictive.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Da.
Primar:
După efectuarea studiului geo, în scopul prevenirii pagubelor în caz de calamităţi, vor
exista condiţii restrictive de construire, dar este mai bine să se aleagă un alt loc de casa, decât să
se producă pagube ca în luna iunie a.c.
Dl. Teofil Ţifui:
Acestea se vor aplica pentru viitor.
2.
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Primar:
Da. O altă problemă are în vedere construcţia unei platforme betonate pentru dejecţiile de
la animale.
Dl. Ovidiu Constantin:
Se va face.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Pentru fermieri acest lucru îi va ajuta maxim.
Dl. Ovidiu Constantin:
Cerinţa va fi obligatorie şi pentru gospodăriile populatiei.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
D-le primar ce ne puteţi spune referitor la prevederile legale cu privire la spaţiul, care
poate fi folosit ca cimitir uman?
Primar:
Deocamdată spaţiul destinat cimitirelor parohiilor din comună trebuie mărit, parohiile au
cumparat teren, asfel încât nu sunt probleme.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Am auzit că trebuie amplasat la cel puţin 30 de metri de ultima casa, plus alte condiţii.
Dl. Florin Jbanca:
Dacă se va construi platforma de gunoi în Luncă cetăţenii vor duce acolo tot felul de
gunoaie.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Spaţiul va trebui îngrădit, vor trebui luate masuri, să fie desemnat un responsabil.
Secretar:
Spaţiul îngrădit, poate fi inchis cu lacăt, cheia va fi la primărie, iar fermierii o pot lua când
au nevoie.
Primar:
Terenul trebuie să fie în domeniu public.
D-na Maria Teodoriu :
Ar trebui să fie amplasat într- o zonă retrasă, să nu distrugem Lunca.
Dl. Marcel Diaconu:
Da
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Trebuie să existe acces usor cu maşină mare, buldoescavator.
Dl. Florin Jbanca:
Sunt de acord, dar cu Pr. Teiului.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Şi acolo este bine.
Primar:
Poate se mai face ziua comunei.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
A.P.I.A.va solicita să existe platformă betonată pentru gunoiul de la animale pentru
fiecare gospodărie.
D-na Elena Lichi :
Sper că cerinţa se referă doar la fermieri, sa nu afecteze pe oamenii, care cresc animale
doar pentru consumul propriu.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Din 2020 va fi obligatorie pentru toţi crescătorii de animale.
Primar:
Sunt cerinte impuse de Uniunea Europeană.
Dl. Dumitru – Bogdan Ţifui :
Sunt prelevate probe de sol pentru măsurare nivelului nitriţilor.
Dl. Ovidiu Constantin:
Este o cerinta europeana.
D-na Maria Teodoriu :
Nu trebuie amplasată într-un loc unde vine apa mare.
Dl. Florin Jbanca:
Da.
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Dl. Gheorghe Carază:
Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog să interveniți.
Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre şi rog să se procedeze la vot.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lista privind modul în care şi-a
exercitat votul fiecare membru al consiliului judeţean cu privire la acest proiect de hotărâre
constituie anexă la prezentul proces-verbal şi se va depune la dosarul special al şedinţei.
În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 9 voturi „pentru”, astfel Consiliul Local adoptă

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului
urbanistic general al comunei Farcaşa, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic
general, acesta devenind
HOTĂRÂREA NR. 67
*
*
*

3.

Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a
unui număr de 23 de arbori răşinoase, cu un volum total de 15 mc., în scopul
prevenirii eroziunii solului în unele zone din comuna Farcaşa, care au fost afectate
de inundaţii;

Dl. Gheorghe Carază:
Având în vedere că d-l viceprimar nu poate să-şi prezinte propunerea, vă rog d-na secretar.
Secretar:
În referat, d-l viceprimar propune utilizarea arborilor menţionaţi cu tot cu coronament în
unele zone din satele Popeşti şi Farcaşa, în scopul prevenirii eroziunii solului în aceste zone.
Este prezentat referatul, ce se găseşte în dosarul special al acestei şedinţe.
Dl. Gheorghe Carază:
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre pus în discuţie şi rog să se
procedeze la vot.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lista privind modul în care şi-a
exercitat votul fiecare membru al consiliului local cu privire la acest proiect de hotărâre constituie
anexă la prezentul proces-verbal şi se va depune la dosarul special al şedinţei.
În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 9 voturi „pentru”, astfel consiliul local
adoptă Proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a unui număr de 23 de
arbori răşinoase, cu un volum total de 15 mc., în scopul prevenirii eroziunii solului în unele
zone din comuna Farcaşa, care au fost afectate de inundaţii, acesta devenind
HOTĂRÂREA NR. 68
*
*
*
4. Diverse:
Dl. Gheorghe Carază:
D-na secretar există cereri adresate consiliului local?
Secretar:
Există mai multe cereri. Pentru început vă prezint cererea depusă de d-na Mihai Vasilica
din partea comitetului de părinţi al Şcolii Gimnaziale ,, Ioan Luca” pentru realizarea unui grup
sanitar la sala de sport. Am discutat iniţial cu d-na contabil Ruştioru, care a afirmat că în urma
rectificării bugetare a virat şcolii suma de 20 mii lei pentru achitarea lucrărilor de întreţinere a
sălilor de clasă şi că şcoala a avut un buget pentru bunuri şi servicii. Din discuţiile purtate cu d-na
contabil Botezatu Romelia, de la şcoala Farcaşa, în legătură cu posibilitatea realizării acestei
lucrări din bugetul şcolii, aceasta a afirmat că, deşi şcoala primeşte o sumă de bani ,, per elev”,
nu dispune de bani pentru realizarea lucrării, întrucât banii existenţi au fost folosiţi pentru
curăţenia şi întreţinerea spaţiilor din şcoală. Sala de sport este în proprietatea comunei, dar este
administrată de şcoală, care beneficiză şi de chiria încasată pentru spaţiul unde funcţionează poşta.
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D-na Lichi Elena:
Dacă este proprietatea comunei, comuna ar trebui să realizeze lucrarea.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Ar trebui să contribuie şi şcoala.
Primar:
Există posibilitatea racordării la canalizare a sălii de sport şi la reţeaua de apă, dar sunt urgenţe
mai mari, să ţinem cont de priorităţi, la rectificare şcoala a primit din bugetul local suma de 20
mii lei pentru parchet şi lambriu şi 20 mii lei pentru gradiniţă în vederea dotării locului de joacă,
ca răspuns la o altă cerere a comitetului de părinţi, produsele sunt comandate la o firmă de la
Sebes. Trebuie refăcut de urgenţă acoperişul clădirii din capătul şcolii, care este acoperit cu
ondulină. Bineînţeles, avem în vedere această solicitare, care nu este nouă, dar o vom rezolva în
ordinea priorităţilor.
D-na Lichi Elena:
Trebuie sa ţinem cont de prioritati. Suntem de acord, dar în limita posibilităţilor.
D-l Ţifui Teofil:
Copiii folosesc toaleta de peste drum?
D-na Lichi Elena:
Da.
Secretar:
Doamnele de la poştă folosesc toaleta de peste drum?
D-na Lichi Elena:
Da.
D-l Gheorghe Carază:
Profesorii nu- i pot lăsa singuri pe ceilalţi copii pentru a-i însoţi pe cei care au nevoie de
toaletă peste drum.
D-na Lichi Elena:
Trebuie şi un vestiar şi duşuri, nu doar două grupuri sanitare.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Să ţinem cont de priorităţi şi după.
D-l Florin Jbanca:
Să achiziţionăm o toaletă portativă.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Vor fi probleme cu mirosul.
D-l Florin Jbanca:
Doar pentru copii mici.
Primar:
Spaţiu la sala de sport există, dar trebuie compartimentat, dotat corespunzător, în final
ajungându-se la câteva zeci de mii lei.
D-na Lichi Elena:
Sala de sport are geamuri mari, propun să păstrăm arhitectura acestei clădiri cănd vom face
grupuri sanitare, putem să punem sticlă mată.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Se practică.
D-na Lichi Elena:
Să folosim materiale uşoare, nu trebuie zidit.
Primar:
Sunt două compartimente disponibile, unul era al dirigintelui poştei, în trecut exista o uşă,
care comunica cu biroul dirigintelui.
D-l Teofil Ţifui:
Destinaţia iniţială era de vestiar.
D-l Gheorghe Carază:
În concluzie vom da curs acestei cereri când vor exista bani la buget.
Secretar:
O altă solicitare vine din partea şcolii gimnaziale şi se referă la preluarea şoferului de pe
microbuzul şcolar. Am verificat şi am ajuns la concluzia că într-adevăr acest post trebuie să existe
în organigrama şi statul de funcţii al Primăriei comunei Farcaşa, ne încadrăm în numărul maxim
de posturi aprobat pentru această instituţie. Preluarea şoferului de pe microbuzul şcolar presupune
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modificarea organigramei şi a statul de funcţii, precum şi transferul şoferului de la şcoală la
primărie.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Ar putea fi folosit şi pe buldoescavator.
D-na Lichi Elena:
Da, în perioada când este liber de la şcoală.
D-l Marcel Diaconu:
Sunt de acord cu cele propuse. D-le primar, ce ne puteţi spune de realizarea podului peste
Pr. Ariei, în zona familiei Scripcaru Victor din satul Popeşti?
Primar:
Nu există bani pentru o lucrare de o asemenea amploare.
D-l Marcel Diaconu:
Să facem un pod suspendat.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
D-le primar ce ne puteţi spune despre faptul că, Pântea Ana din satul Stejaru nu a primit
ajutor de urgenţă, deşi au fost făcute două procese verbale de constatare a pagubelor?
Primar:
Nu s-au acordat ajutoare de urgenţă pentru cei cu alunecari de teren, nu erau afectaţi la
momentul la care comisia a făcut constatări, au primit doar cei cărora le-a intrat efectiv apa în
casă, situaţia este similară la Bîrsan Dinu şi Branişte Ionel. Pe primul proces verbal s-au acordat
bani doar pentru domeniul public, 1960 mii lei, iar pe al doilea nimic.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Am înţeles. Ar fi nevoie de intervenţia buldoescavatorului la familia Bîrsan Dinu.
Secretar:
D-nul Bîrsan Dinu a depus o cerere prin care solicită sprijinul pentru construirea unui
podeţ peste Pr. Stejaru pentru a asigura accesul la grajdiul de peste pârâu, deoarece vechiul podeţ
a fost distrus de viitura din 29. 06. 2018 împreună cu talazurile de pe ambele maluri, iar el nu
dispune de bani pentru refacerea acestuia, de asemenea afirmă că podeţul va asigura accesul şi
altor familii. Membrii comisiei de constatare a pagubelor au verificat în teren situaţia şi au ajuns la
concluzia că aceasta este reală.
Primar:
D-na Păvăleanu de la S.G.A. a anunţat că săptămâna viitoare vor veni cu buldoescavatorul
lor, vor curaţă albia Pr. Stejaru, inclusiv în zona familiei Bîrsan, spaţiul este strâmt sperăm să
încapă, vor acţiona şi în satele Buşmei şi Farcaşa. La Buşmei s-a refăcut podeţul, în acest sat
trebuie să luăm măsuri până la realizarea unui proiect, cum bine ştiţi agregatele nu au fost
aprobate, riscăm să ne trezim, în cazul în care vor mai fi ploi, cu materialul cu care am reparat
drumul la vale. Au fost decolmatate unele curţi de la Buşmei, iar materialul rezultat a fost pus pe
drum în deal.
D-l Vasile Ţifui:
Este nevoie de multă manoperă.
Primar:
Vă informez că avem traversele de cale ferată.
D-l Vasile Ţifui:
Ce facem cu refacerea barajului de la Buşmei?
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Este nevoie de un proiect.
Primar:
Am depus o solicitare în acest sens la C.N.I. şi am fost informaţi că, dacă ar plăti studiul
de fezabilitate primăria, ar fi în jur de 80 mii lei, lucrurile s-ar mişca mai repede.
D-na Lichi Elena:
Să-l facem noi şi apoi să nu se facă nimic, sunt sătulă de astfel de lucruri.
Primar:
Costă aproximativ 1 mil euro pe 1 km. de regularizat albie.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Revenind la cererea d-lui Bîrsan cred că buldoescavatorul apelor române va rezolva
problema talazurilor, iar când va obţine avizul de la Apele Române pentru proiect îl vom ajuta săşi refacă podeţul.
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Primar:
Înainte de inundaţiile din 29. 06. 2018, d-nul inginer Chirilă şi şef S.V.S.U. AndriescuTeliuţă Marius au dat somaţii pentru eliberarea albiei pârâului, inclusiv pentru podeţul d-lui
Bîrsan, care era lăsat la un capăt şi era priponit cu un stâlp la mijloc. Au avut noroc de podeţele
din deal şi că a ieşit pârâul în drum, acolo este o zonă foarte îngustă.
D-l Vasile Ţifui:
Dacă vă amintiţi acolo era mai larg în trecut.
D-na Lichi Elena:
D-le primar ce ne puteţi spune despre realizarea betonării drumului din Farcaşa?
Primar:
Am dat ordinul de începere ieri, astăzi au fost convocaţi pentru predarea
amplasamentului, dar nu s-au prezentat.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Sunt daţi peste cap, au lucrări în mai multe localităţi.
Primar:
Se poate devia circulaţia pe 500 m şi se poate lucra, deocamdată nu este frig, facem cât
apucăm, ei au argumentat că nu este cazul să se apuce de lucrări, deoarece va îngheţa.
D-na Lichi Elena:
Poate nu îngheaţă
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Se va face cu bitum sau cu beton, vor fi făcute rigole, şanţuri şi podeţe pentru oameni?
Primar:
Da. Sunt cuprinşi şi 500 m. apărări de mal, se va folosi beton.
D-na Maria Teodoriu :
Ce facem dacă nu se prezintă?
Secretar:
Contractul trebuie să prevada penalităţi în acest caz.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Care este termenul de finalizare?
Primar:
270 de zile.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
În primăvară ar trebui să fie gata.
Primar:
Iarna nu se lucrează, pe această perioadă se dă ordin de sistare a lucrărilor.
D-l Constantin Ovidiu:
Trebuie să impunem o limită de tonaj.
D-na Lichi Elena:
Se va mai transporta piatră?
Primar:
Da, dar cu limită de tonaj.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Sunt pentru stabilirea limitei de tonaj.
D-l Gheorghe Carază:
Mai sunt cereri d-na secretar? Vă rog!
Secretar:
Da, mai sunt. Vă prezint cererea d-lui Sîrmă Ion, care solicită marcarea unui număr de 1012 arbori de pe izlazul Văcărie, poziţionaţi în zona gospodăriei sale şi care prezintă pericol de a
cădea şi a provoca distrugeri gospodăriei. De asemenea solicită cumpărarea materialului lemnos
rezultat. D-le primar cunoaşteţi cazul?
Primar:
Da, aşa este. Sunt câţiva pini care au căzut deja şi alţii care vor cădea dacă va bate vântul.
D-na Lichi Elena:
Există soluţii?
D-l Constantin Ovidiu:
Da, este un caz de urgenţă.
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D-l Vasile Ţifui:
De acord.
Secretar:
În ceea ce priveşte cumpărarea se vor avea în vedere prevederile legale aplicabile.
Primar:
Exploatarea va fi realizată de o firmă autorizată.
D-na Lichi Elena:
Am fost informată că există scurgeri de fose în albia pârâului Stejaru, care se văd, vă rog
să verificaţi inopinat, în Sabasa este epidemie de hepatită, posibil din cauza apei, să prevenim, …
păcat, sunt care au în partea stângă a pârâului haznaua.
D-na Maria Teodoriu :
Ar trebui să nu dormi noaptea dacă faci aşa ceva.
Primar:
Haideţi, la propunerea consiliului local, să se facă controale în toată comuna.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Aşa să facem, să fie luate măsuri.
Primar:
Astăzi am discutat cu d-nul Candrea Vasile de la Pr. Cîrjei, care a lucrat la staţiile de
pompare la mină, el se va ocupa de întreţinerea staţiei de canalizare şi epurare a apelor uzate,
precum şi de racorduri, primim cereri, cei de la Bacău ne-au informat că trebuie să existe cel puţin
20-30 de racorduri ca să poată fi verificate instalaţiile.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Trebuie realizate racordurile în mod profesionist şi să se facă verificări.
Primar:
Bineînţeles.
D-l Gheorghe Carază:
Mai sunt cereri d-na secretar? Vă rog!
Secretar:
Da, mai este o cerere. Vă prezint cererea d-lui Lupuleasa A. Dumitru din satul Frumosu,
care spune că reprezintă pe mai mulţi cetăţeni din acest sat, care nu au acces la canalizare, inclusiv
Biserica ortodoxă, şcoala şi grădiniţa din acest sat, prin care solicită achiziţionarea de către
Primăria comunei Farcaşa a unei vidanje de capacitate medie, caz în care citez: ,, acceptăm şi
plata pentru m3 de vidanjare”.
D-l Ţifui Duimitru - Bogdan:
Dacă acceptă plata pentru vidanjare, vă rog să-l puneţi în legătură cu d- nul Sorin Pancu,
care are un astfel de utilaj. În ceea ce priveşte instituţiile la care se referă acestea beneficiază de
vidanjare prin contracte de prestare a acestui serviciu.
D-l Teofil Ţifui:
Este adevărat că nu au acces la canalizare. O variantă a cererii în discuţie mi-a fost
adresată şi mie pentru a o susţine în consiliul local.
D-l Florin Jbanca:
Pentru cei care se poziţionează sub nivelul sistemului de canalizare se poate achiziţiona o
motopompă, care costă aproximativ 300 lei, prin intermediul căreia conţinutul fosei poate fi
transferat în sistemul de canalizare pe o distanţă de 300 m.
Primar:
Avem în plan un proiect de extindere a sistemului de canalizare, care va fi poziţionat ceva
mai sus de d-nul Lupuleasa şi de care vor beneficia majoritatea cetăţenilor din cerere, de
asemenea d-nul Lupuleasa trebuie informat că cetăţenii, care au racorduri de canalizare, plătesc,
deoarece am impresia că d-nul consideră că cetăţenii aceştia beneficiază de serviciul de canalizare
în mod gratuit şi în plus nu este oportun să achiziţionăm un astfel de utilaj în condiţiile în care
avem sistemul de canalizare pe care îl vom extinde, iar pentru cei care nu au acces la el se pot
achiziţiona motopompe sau se poate solicita intervenţia unei vidanje din moment ce există
suficiente oferte în zonă.
Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog să interveniți!
*
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Dacă nu mai sunt alte subiecte şi având în vedere faptul că au fost epuizate toate
problemele înscrise în ordinea de zi, constat că lucrările prezentei şedinţe s-au încheiat şi vă
doresc o zi bună în continuare.
În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea privind transparenţa în administraţia
publică nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul Proces-verbal se
consideră minută, urmând a fi afişat la sediul Primăriei comunei Farcaşa şi publicat pe site-ul
propriu.
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
GHEORGHE CARAZĂ

SECRETAR AL COMUNEI,
GABRIELA PETRESCU
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