ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA FARCAŞA
CONSILIUL LOCAL
Nr. 7487 din 12. 12. 2018
PROCES- VERBAL
încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local Farcaşa
din data de 11.12. 2018, orele 15:00
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. 220 din 06. 12. 2018 a fost convocat Consiliul Local Farcaşa în şedinţă ordinară pentru astăzi,
data de 11. 12. 2018, ora 1500. 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 11 membri, fiind îndeplinite
prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei. În acest moment absentează
domnul Constantin Ovidiu. În cazul în care pe parcursul desfăşurării şedinţei se prezinta
consilierul, prezenţa acestuia 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 30.
10. 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 30. 10.
2018.
Se procedează la vot, utilizându-se ridicarea mâinii.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 11 voturi „pentru”, situaţie în care Procesulverbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Farcaşa din data de 30. 10. 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 supun aprobării retragerea din
Proiectului ordinii de zi a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat
pentru anul 2018 şi a Proiectului de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare
de învatamant preuniversitar de stat din comuna Farcasa, judetul Neamt , pentru anul
scolar 2018-2019, întrucât nu au fost primite de la instituţiile abilitate documentele necesare
aprobării acestora. De asemenea vă supun aprobării suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 21 din 27. 02. 2018, privind
aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Farcașa, pentru anul 2018.
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 propunerile de retragere din Proiectului ordinii de de zi a
celor două proiecte propuse de către doamna secretar.
În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 11 voturi „pentru”, astfel că propunerile de
retragere din Proiectului ordinii de zi sunt aprobate.
Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea de suplimentare a Proiectului de zi cu proiectul
de hotărâre propus de către doamna secretar.
În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 11 voturi „pentru”, astfel că propunerea de
suplimentare a Proiectului ordinii de zi a fost aprobată.
*
Dl. Gheorghe Carază:
Supun la vot Proiectul ordinii de zi astfel cum a fost modificat şi completat. Vă rog să
votaţi.
În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 11 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 hotarare pentru aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 985 mp,
situat in intravilanul satului Busmei, comuna Farcasa, judetul Neamt.
Iniţiator – primar: Cristinel – Vasile GHEORGHIU
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes
local, ce se vor efectua in anul 2019, de catre persoanele apte de munca, beneficiare
ale dreptului la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat.
Initiator-viceprimar: Viorel LUCA
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigramei si a statului de
functii din aparatul de specialitate al Primarului comunei Farcasa.
Iniţiator – primar: Cristinel – Vasile GHEORGHIU
4. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 21 din 27. 02. 2018,
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Farcașa, pentru
anul 2018.
Iniţiator – primar: Cristinel – Vasile GHEORGHIU
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5. 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 hotarare pentru aprobarea cumpararii unui teren in
suprafata de 985 mp, situat in intravilanul satului Busmei, comuna Farcasa, judetul
Neamt.
Dl. Gheorghe Carază:
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.
Primar:
Este vorba de suprafata de teren de 985 mp. din satul Busmei, vrem sa scoatem torentul
Buşmei direct in raul Bistrita, sa nu mai faca cotul de 90 grade. Am discutat cu proprietarul
Gheorghiu Ilie, initial a cerut o suma prea mare dupa care a revenit asupra sumei. Sunt pregatite
documentele pentru cumpărare, urmeaza sa mergem la notar. Prima data am solicitat o suprafata
mai mica, dar proprietarul nu voia sa vanda decat intreaga suprafata. Am scos de la cadastru
Extras de Carte funciara. Proprietarul vinde suprafata de 985 mp. cu suma de 30.000 lei. Am
studiat si alte oferte de vanzare si sunt cam la acelaşi nivel cu suma solicitata, în Raportul de
evaluare este prezentata valoarea prin comparatie - 6.600 euro, respectiv 31.000 lei, pentru
suprafata de 985 mp.
D- na Alixandru Camelia:
Noi trebuie sa scoatem neaparat torentul in raul Bistrita, altfel vom avea mereu probleme.
Primar:
Proiectul privind regularizarea torentului a fost depus la Compania Naţională de Investiţii C.N.I. , urmeaza sa intocmim studiul de fezabilitate, suprafata pe care se afla torentul trebuie
predata C.N.I. - ului prin H.C.L .
Dl. Gheorghe Carază:
Dacă nu mai 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.
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În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 11 de voturi „pentru”, astfel consiliul local
adoptă Proiectul de hotarare pentru aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 985 mp,
situat in intravilanul satului Busmei, comuna Farcasa, judetul Neamt, acesta devenind
HOTĂRÂREA NR. 73
*
*
*
2. Punem în discuţie : Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau
de lucrari de interes local, ce se vor efectua in anul 2019, de catre persoanele apte de
munca, beneficiare ale dreptului la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind
venitul minim garantat.
Dl. Gheorghe Carază:
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.
Viceprimar:
Este vorba despre acele activitati pe care noi vrem sa le facem cu cei de la Legea nr.
416/2001, sunt 18 persoane apte de muncă, iar mai mult de jumatate sunt femei. Avem nevoie de
acest plan anual. Aceştia au obligaţia de a presta, la solicitarea administratorilor de firme din
comună munca ca zilieri, e putin mai complicat de realizat, trebuie completat un registru special,
iar administratorii evită să angajeze zilieri. Noi i-am anuntat pe cei apţi de muncă cu privire la
aceste modificări.
Dl. Tifui Bogdan:
Mai bine se încheie un contract de servicii ocazionale, este mai simplu.
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: 11 voturi „pentru”, astfel Consiliul Local adoptă

Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, ce
se vor efectua in anul 2019, de catre persoanele apte de munca, beneficiare ale dreptului la
ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, acesta devenind
HOTĂRÂREA NR. 74
*
*
*
3. Punem în discuţie : Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigramei
si a statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului comunei Farcasa .

Dl. Gheorghe Carază:
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.
Secretar:
Modificarea are in vedere înfiinţarea unui post de şofer pentru a realiza transferul soferului
de pe microbuzul şcolar, de la scoala la primarie si transformarea postului de bibliotecar din
treapta a -II- a în debutant pentru a iniţia procedura de angajare a unui bibliotecar. D- na
bibliotecar a indeplinit conditiile de pensionare si a depus documentele pentru pensionare, aceasta
nu a dorit să opteze pentru vârsta standard de pensionare a bărbatului, respectiv 65 de ani. Am
discutat cu o doamnă jurist de la I.T.M. care mi-a spus ca putem organiza concursul pentru
ocuparea funcţiei de bibliotecar până îi vine decizia de pensionare doamnei Furtuna. Astazi am
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publicat anuntul de concurs, în data 08. 01.2019 fiind proba scrisă, pentru participarea la concurs
sunt necesare studii medii.
Dl Tifui Bogdan:
Dosarele pana la ce data se depun?
Secretar:
Pana la data de 27. 12. 2018, inclusiv.
Dl viceprimar:
Va trebui sa trecem in proprietatea comunei si microbuzul scolar.
Dl. Gheorghe Carază:
Dacă nu mai 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 Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigramei si a statului de functii
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Farcasa , acesta devenind
HOTĂRÂREA NR. 75
*
*

*

4. Punem in discutie : Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 21
din 27. 02. 2018, privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei
Farcașa, pentru anul 2018.
Dl. Gheorghe Carază:
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.
Secretar:
Modificarile au în vedere proiecte, ce nu au fost prevazute la început de an şi cheltuielile generate
de inundaţiile din vara acestui an. Oportunitatile de finantare se referă la modernizarea reţelei de
iluminat public si modernizarea drumurilor de interes local.
Dl. Tifui Bogdan:
Ce valoare a avut planul acesta initial si cat are acum?
Secretar:
Nu deţin răspunsul la această întrebare, nu s - a schimbat valoarea proiectelor iniţiale, au fost
contractate noi proiecte in timpul anului, care nu au putut fi prevazute in planul iniţial.
Primar:
A fost licitatia anul acesta la modernizare drumuri, iar suma nu a fost prevazuta in planul iniţial.
D - na Lupescu Genoveva:
Legat de iluminat, de la pod la Frumosu si pana la Anuta Iacob, nu este niciun bec şi nici
stalpi pentru a putea ilumina zona aceea de padure.
Dl. Tifui Bogdan:
Daca nu sunt stalpi atunci nu este eligibil proiectul, deoarece se referă la modernizare nu la
extinderea reţelei de iluminat. Pentru extindere trebuie sa intervenim cu fonduri proprii.
Primar :
Sunt multe zone in comuna care nu beneficiază de iluminat public.
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Dl. Gheorghe Carază:
Dacă nu mai 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: 11 voturi „pentru”, astfel consiliul local
adoptă Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 21 din 27. 02. 2018,
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Farcașa, pentru anul 2018 ,
acesta devenind
HOTĂRÂREA NR. 76
*
*

*

5. Diverse.
Dl. Gheorghe Carază:
D-na secretar există cereri adresate consiliului local?
Secretar:
Da. D-nul Găina Viorel solicita scutirea de la plata sumei de 5762 lei, ce reprezinta
contravaloarea majorarilor de intarziere pentru neplata impozitelor si taxelor la termenele
stabilite.
Dl. Tifui Bogdan:
Este legal, se poate face? Am facut si eu solicitarea de scutire la Primăria comunei
Ceahlău si mi s - a transmis ca nu se poate acorda această înlesnire de către consiliul local. Să - l
chemăm pe solicitant să - si susţina cererea.
Secretar:
Da, consiliul local poate să aprobe astfel de înlesniri la plată în baza art. 185 din Legea nr.
207/2015, Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii
Consiliului Local Farcașa nr. 56 din 22 septembrie 2016, privind aprobarea Procedurii de
acordare a înlesnirilor la plata.
Primar:
Am convenit verbal cu el sa facem un schimb de terenuri pentru a putea lua terenul de
langa Caminul Cultural.
Dl. viceprimar:
Îi sustin cererea cu scutirea majorarilor deoarece este singurul din zona care are utilaje si
de fiecare data când am apelat la el, inclusiv la inundatii, ne a ajutat foarte mult.
D- na Alixandru Camelia:
Am dat derogari unora care nu au făcut nimic pentru comuna.
D- na Lichi Elena:
Noi suntem de acord cu scutirea, dar sa discutam cu d-nul Găină si problema noastra cu
schimbul de terenuri.
D - na Alixandru Camelia:
Daca putem face schimbul de terenuri poate dam si o alta imagine centrului comunei cu
amenajarea acelui spatiu.
Dl .Tifui Bogdan:
Ce sanse mai sunt cu renovarea Caminului Cultural?
Primar:
Ne- au incurcat constructorii, au promis că vor continua lucrările, dar nu au făcut-o .
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Dl. viceprimar:
Pentru sala de sport am putea accesa un proiect prin C.N.I. ceva de genul reabilitare,
modernizare. În acest caz va trebui sa gasim un alt spatiu pentru oficiul postal, care ocupă spaţiul
prin închiriere.
D -na Lupescu Genoveva:
Trebuie sa facem ceva cu Caminul Cultural, de atatia ani nu se termina. Reziliem
contractul cu firma castigatoare.
Dl. Gheorghe Carază:
D-na secretar mai există cereri adresate consiliului local?
Secretar:
Cei de la Revista Lumea satului solicita realizarea unui abonament la această revistă.
D- na Lichi Elena:
Sunt de acord cu condiţia ca un exemplar sa rămâna la Biblioteca Comunala.
*
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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