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PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 17.02.2020, în şedinţa ordinara a Consiliului  Local al comunei Scorteni , 

judetul Bacau 

  

           Consiliul local Scorteni a fost convocat in sedinta ordinara prin dispozitia nr. 25 din 

11.02.2020 pentru sedinta din data de 17.02.2020, ora 08:30. 

           In urma apelului se constata ca sunt prezenti 13 consilieri locali din totalul de 13 

consilieri in functie, intrunind astfel  cvorumul prevazut de art.39 din  OG nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ pentru a se putea aproba proiectele de hotarari prevazute la ordinea de zi a 

sedintei. 

               Presedinte de sedinta este d-l consilier, Ambarus Mircea. 

               Sedinta este deschisa de secretarul comunei Scorteni care informeaza consilierii ca 

procesul verbal al sedintei din data de 31.01.2020 a fost terminat de redactat vineri,14.02.2020, 

fapt pentru care el va fi supus spre aprobare la sedinta din luna martie. D-l Danila Vasile, 

secretar general, prezinta programul sedintei, cu urmatoarea ordine de zi: 

 Art.1 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2020. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art.2 Proiect de hotarare privind executia bugetara- cheltuieli pe trim. IV 2019. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art. 3 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele 

de transport ale personalului didactic  si didactic auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  

luna  ianuarie 2020. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art. 4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si 

Programul anual de achizitii publice pentru anul 2020. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art. 5 Prezentare Raport de specialitate privind cheltuieli la data de 31.12.2019 si 31.01.2020 

Prezinta: Nedelcu Alina- consilier 

 Art. 6 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si consilierilor locali si declaratii 

politice. 

 D-l Danila Vasile instiinteaza consilierii ca  exista o suplimentare a ordinii de zi. 

 D-l Danila Vasile : S-a primit o adresa pe data de 14 de la ADIS Bacau, d-l primar stie 

caci si d-l subprefect a anuntat, este o dezbatere urgenta. In conformitate cu prevederile art. 135, 

alin. 2, din OG 57 Codul Administrativ, va solicit sa aprobati ordinea de zi a sedintei ordinare 

din data de 17.02.2020 cu urmatorul proiect de hotarare care nu mai poate fi amanat pana la 

urmatoarea sedinta a Consiliului Local. Proiectul este urmatorul, proiect de hotarare privind 
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aprobarea modificarii tarifelor operatorului S.C. ECOSUD S.A. si aprobarea Actului Aditional 

nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018. 

 D-na Ceausu Narcisa inmaneaza d-lui presedinte de sedinta un material pentru dezbatere, 

care a fost in mapa si la sedinta anterioara. 

 D-l Ambarus Mircea : Este o cerere depusa in data de 28.01.2020, inregistrata, o sa o 

supunem in discutii, nu este un proiect de hotarare. 

  D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii pe ordinea de zi. 

             Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Eugen. 

             D-l Ambarus Mircea : Avand in vedere ca avem o sedinta foarte frumoasa in ziua de astazi, 

vin cu propunerea catre doamnele, domnii colegi care vor lua cuvantul, de la bun inceput sa aprobam 

timpul acordat fiecarui coleg care va lua cuvantul, vin cu rugamintea sa faceti propuneri cu privire la 

timp, 3 minute, 5 minute, 6 minute... 

 D-l Zamfirescu Eugen: De unde ati scos asta? 

             D-l Ambarus Mircea: Exista lege 393, daca nu stiti studiati-o, presedintele de sedinta 

este imputernicit pentru a face acest lucru! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Daca aprobam! 

 D-l Ambarus Mircea: Cine doreste sa spuna, daca nu, eu zic 5 minute pentru fiecare 

consilier care vrea sa ia cuvantul, daca d-voastra vreti alt timp atunci spuneti ! Eu am zis, 5 

minute, cine este pentru, ca cel care va lua cuvantul sa aiba la dispozitie 5 minute ? 

 D-l Zamfirescu Eugen: Ce faceti d-vostra este un abuz! 

 Propunerea presedintelui de sedinta este aprobata cu 7 voturi pentru si 6 abtineri. 

 D-l Ambarus Mircea: Este normal lucrul acesta, cel care nu-si foloseste timpul de 5 

minute si vrea sa-l aloce colegului, o poate face! 

 D-na Creanga Vasilica: Deci se poate, chiar doream sa intreb! 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-le secretar, procesul verbal care trebuia sa fie pe ordinea de zi, 

are trei saptamani, de la sedinta trecuta! 

 D-l Danila Vasile: A fost pus tarziu pe site, v-am anuntat de la inceput! 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-voastra ati facut ordinea de zi? 

 D-l Danila Vasile: Da. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Sa stiti si d-voastra ca Strategia si Planul de Achizitii merg la 

pachet cu bugetul mereu, daca la punctul 1 ai pus Bugetul de Venituri si Cheltuieli, obligatoriu 

punctul 2 este Planul Achizitiilor Publice, asa se discuta, in pachet, te uiti in buget, te uiti in 

strategie, te uiti in plan de achizitii, ati dus-o in alta parte ca sa mai discutam de bani iar la alt 

capitol. 

           Nemaifiind discutii, d-l Ambarus Mircea supune spre aprobare ordinea de zi, care este 

aprobata cu unanimitate de voturi. 

              D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta, trece la punctul 1 de pe ordinea de zi si 

anume: ,,Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020” 

  D-l Anton Gheorghita-Catalin: Viziunea este foarte corecta, este a mea, dar o sa o las pe 

d-na contabila sa va prezinte, daca sunteti de acord, apoi o sa trecem la discutii. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Mai bine trecem la discutii caci bugetul este studiat. 

 D-l Ambarus Mircea: Noi am fost vineri cand am avut sedinta pe comisii, se stie! Daca 

sunt inscrieri la cuvant... 

 Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Eugen, d-l Zamfirescu Mihai Silviu, d-l Hagima 

Ovidiu. 

 D-l Ambarus Mircea: O sa las lista deschisa ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu, acum se inscrie toata lumea pentru a putea vedea de la cine 

pot sa solicit timp, daca ati pus d-voastra regula, de la d-voastra si s-a votat, cine se inscrie la 

cuvant acum inseamna ca are probleme pe buget, se lamuresc, nu la urma, vin si trag concluzii! 

 D-l Zamfirescu Mihai Silviu : Dar poate cineva doreste sa ia cuvantul pe parcurs. 



3 

 

 Se inscrie la cuvant d-na Ceausu Narcisa. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Discutia interactiva se face cu cel care raspunde. Aprobam 

bugetul, d-le primar, unde este bugetul? Noi aici avem o poveste, un proiect de hotarare pe care o 

sa vedem daca il aprobam, dar unde este bugetul? As fi vrut sa vad pe masa acolo, bugetul care 

merge la finante! Bugetul cu 50-60 de anexe, cate sunt, in buget fiecare anexa, caci eu aici am 

cifre si doream acum sa ma duc o cifra-doua la bugetul de pe masa, sa vad daca bate, pentru ca 

eu nu am incredere in ce scrie aici cu ce scrie in buget, in bugetul propriu-zis, pe anexe, deci il 

avem pe masa? Nu il avem! 

 D-na Nedelcu Alina: Este! Eu am si anexa 1 si 2. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Atunci imi aratati o anumita anexa cand ajung la ea. Ala merge, 

noi avem o frumosa poveste intr-un proiect de hotarare, dar bugetul acela merge la finante.  

 D-l Zamfirescu Eugen: Imi dati si timpul d-voastra (catre d-l Magirescu Sorin) daca este 

nevoie! 

 D-na Ceausu Narcisa: Si pe al meu daca este nevoie! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Am vazut ca ati creionat bugetul pe deficit, am vazut partea de 

venituri, este de 50 de miliarde si la cheltuieli 54 de miliarde, este dezechilibrat bugetul, putea sa 

fie pe aceeasi linie, asa cum se face, dar se poate si pe deficit. Aici este intrebarea mea catre 

ordonatorul principal de credite, am vazut ca avand in vedere deficitul, in spate scrie, spune ca se 

va acoperii deficitul din fata 412000 lei din excedentul de anul trecut, cat este excedentul pe anul 

trecut, d-le primar? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Vreo 4 miliarde. 

 D-na Nedelcu Alina: 412000 lei. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Poate sa fie mai mare excedentul! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu, atat este! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Noi am facut acoperirea... 

 D-na Nedelcu Alina: Cu excedentul. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Am vazut la cheltuielile de salarizare, 1960500 lei, dar nu ati vrut 

sa le defalcati. 

 D-na Nedelcu Alina: Le defalchez acum! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Trebuia aici, pentru ca noi, cand vedem cheltuielile de personal, 

vad si ce cuprind si ma uit daca bat, as fi vrut sa vad, salariile cu norma de hrana, cu bugetul 

propriu-zis, toate alea defalcate cum le-ati facut in executia de la punctul 2. Aici trebuiau 

defalcate pentru ca eu as fi vrut sa vad pe anul 2020 cat este o cheltuiala de buget pe luna! O 

anvelopa salariala pe o luna, am facut-o, d-voastra nu mi-ati dat aici, dar m-am dus in executia 

bugetara si am constatat ca avem o cheltuiala pe luna de 147000 lei inmultit cu 12 luni da vreo 

17 miliarde si ceva, dar nu bate cu 19 miliarde! Eu cam stiu de ce nu bate, dar va las pe d-voastra 

d-le primar sa ne explicati de ce nu bate, caci vad ca ma tot impingeti catre doamna (d-na 

Nedelcu Alina), dar ar trebui sa stiti si d-voastra! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Va imping catre d-na pentru ca este vorba de salarii! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Constatarea mea este ca iar avem o situatie din anii precedenti in 

care este mai mare anvelopa salariala decat e cea normala dimensionata si blocam banii acolo 

fara sa mai realizam alte aspecte. 

 D-na Nedelcu Alina: Anul acesta s-au marit salariile la asistentii personali si la 

persoanele cu handicap, crescand minimul pe economie, desigur ca au crescut si salariile. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Cati avem la asistentii personali angajati? 

 D-na Nedelcu Alina: Au fost 9 si sunt 8. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Au crescut prin scadere! 

 D-na Nedelcu Alina: Sunt 23 de indemnizatii pentru persoane cu handicap. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu au crescut salariile d-voastra, nu a crescut nimic, Ordonanta 1, 

a cam blocat treaba. Nu este justificata diferenta mare, punctul meu de vedere! 
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 D-na Nedelcu Alina: Nu este diferenta mare, s-a avut in vedere pentru ca mai sunt colegi 

care au avansare de grad, se are in vedere si treaba asta! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Vorbim de 2 miliarde la un grad de 2 milioane la 2-3-5 luni! Este 

vorba de 2 miliarde blocate la salarii mai mare, sau ati avut in vedere din nou sa puneti sporuri 

salariale pentru Gradinita, ca este cu AFIR-ul... 

 D-na Nedelcu Alina: Se au in vedere toate cresterile salariale, nu pot sa stiu ce dispozitie 

se da pe parcurs. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Am inteles, d-voastra mi-ati spus acum ca sunt si sporurile 

salariale pe contractele cu fonduri europene, unele s-au terminat, unele incep. La sectiunea de 

dezvoltare, am constatat ca sunt trecute pentru investitii, obiectivele punctual, dar ceea ce 

spuneam si i-am reprosat si d-lui Vasile, in Strategia de Achizitii sunt si alte achizitii publice 

care nu fac parte din proiectul de hotarare, deci sunt in planul de achizitii publice cheltuieli, dar 

nu sunt aici in fata! Asta, cu asta si cu aia trebuia sa imi dea un proiect de hotarare complet, 

acum eu stau si ma gandesc, eu aprob numai ce este in fata sau aprob si partea cealalta ca facand 

fac parte din bugetul comunitatii?! Logic d-le presedinte? 

 D-l Ambarus Mircea: Logic! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Daca puteti sa-mi spuneti d-voastra, d-le primar de ce este asa si 

nu este altfel! In Stratega achizitiilor publice o sa regasiti in afara de treaba asta care este in fata 

la dezvoltare, la obiectivele de investitii, alte cheltuieli care se fac pe global, alea nu fac parte din 

proiectul de hotarare, ceea ce nu este in regula! Cand aprob bugetul prin proiect de hotarare, 

aprob tot, d-le primar! Aia este acolo in Strategie si ne duce un pic in eroare ca el a facut-o dupa 

modelul care este in lege, fara TVA aplicat si sumele din fata macar la obiective, sunt sumele cu 

TVA in spate, in Strategie sunt fara TVA,  de nu mai stii, mie mi-a trebuit ceva timp! Consider 

ca bugetul nu este redactat in primul rand nici corect si nici transparent. S-a urmarit prin ducerea 

Strategiei in final, in fata nu sunt prinse toate achizitiile, deci am reprosuri la modul cum s-a...., 

nu va acuz, nu ati vrut sa-l faceti consolidat  ca lumea, ca in momentul in care il citeste omul, 

care cat de cat il vede sa zica ca e ok! Sumele apoi le putem discuta, de ce la aia e mai mult, la 

aia mai putin, venim cu amendamente, dar modul de prezentare si de aprobare este deficitar! 

Acum daca puteti sa-mi explicati de ce este asa! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Asta este forma de redactare de ani de zile! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Este gresita! De ce cheltuielile din Strategie, altele decat cele de 

pe dezvoltare. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Sunt cheltuielile necesare ca sa acoperim... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu am pus o intrebare logica, am facut o interpretare logica, daca 

nu suntem la capitolul logica, inseamna ca asta ne este pregatirea! Am vazut la ,,Construire pod 

sat Scorteni” este aceeasi valoare din contractul de finantare, face parte din bugetul aprobat cand 

ne-a intrat suma, prin aprobarea... 

 D-na Nedelcu Alina: Am spus si vineri, bani au sa intre prin Programul National de 

Dezvoltare Locala, treptat, in functie de lucrari, in functie cum se face lucrarea, se face receptia 

si ca sa nu facem rectificare in fiecare luna s-a prins toata suma din contractul de finantare. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Sunt multumit! Amenajarea trotuarului care era strategia 

grandioasa, amenajarea centrului urban Scorteni, acum s-a transformat in amenajarea unui 

trotuar, asa era prezentat acum doi ani cand am aprobat-o, o plansa cu albastru, va mai aduceti 

aminte, nu? Acolo nu era un trotuar pentru ca noi am platit atunci, prima cerere, am dat 1 miliard 

atunci 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Am pus, dar nu s-au dat banii! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Am aprobat in Consiliu! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: De trei ori am aprobat! 
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 D-l Zamfirescu Eugen: Amenajarea trotuarului, este toata suma, in afara documentatiei 

170000 lei? Mai aveti documentatii de rezolvat (autorizatii, avize), ca vad ca tot vorbim de 

amenajarea trotuarului, dar nu incepem! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Autorizatia trebuie sa iese... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Care este motivul pentru care nu avem autorizatia? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Drumurile Nationale si Politia Rutiera si asteptam avizul 

ca sa putem... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Asteptam avizul de doi ani? De doi ani discutam de treaba asta! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: D-voastra stiti cum lucreaza astia de la drumuri, cat 

dureaza sa dea un aviz! Suma este pusa aici, sa zicem ca o diferenta de 10000 lei, poate si mai 

putin, dar mai mult nu are cum! Stiti ca s-au marit salariile in constructii, fata de ce am pus noi 

inainte si este suma de 3000 lei care trebuie sa-i garantezi omului, noi vrem sa fim acoperiti si sa 

terminam lucrarea asta pana in vara! Sa ne iese autorizatia ca altfel nu putem construi! 

 D-l Zamfirescu Eugen: ,,Alimentare cu apa si canalizare”, la ce ne referim? 10000 lei, 

probabil tot documentatii! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: E un inceput de documentatii , am discutat cu o firma de 

proiectare si consultanta care vor lucra cu coeficienti de performanta, ca sa ne putem lega de un 

contract trebuie sa avem o suma pusa pentru achizitia cu aceste societati. Ce inseamna coeficienti 

de performanta? Diferenta in momentul in care este semnat contractul de finantare cu sursa de 

finantare de catre primaria Scorteni, atunci va primi banii, conform.... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Va duceti intr-o zona care nu ma intereseaza! Pe mine ma 

intereseaza, cetatean al comunei Scorteni si consilier, care este proiectul pe care il vizati d-

voastra in viziunea d-voastra de ati inceput cu niste cheltuieli, probabil de studii. Care este 

proiectul? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: D-voastra stiti ca pe legea achizitiilor publice, ca sa poti 

face o achizitie trebuie sa ai o suma, sa faci contract cu cineva! 

 D-l Ambarus Mircea: D-le primar, spuneti-i scurt, care este proiectul, pe ce proiect 

mergem cu suma asta?  

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu am intrebat in limba romana! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Sunt de acord cu d-voastra, eu la aviz trebuie sa am ceva, 

o suma modica de 10000 lei. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Va rog sa-mi spuneti la ce v-ati referit cand ati spus aici ,,Loc de 

joaca parc Scorteni”- 2000 lei 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Este diferenta.... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Ma refer la denumire, nu la suma. Acolo noi avem aprobata o 

hotarare in Consiliul Local, care anul trecut cand v-am intrebat la buget, mi-ati spus ca Terre des 

Hommes vine si incepe amenajarea parcului in valoare de 20000 de dolari, un proiect aprobat in 

Consiliul Local, care este motivul, banuiesc ca nu aveti ce sa faceti, decat niste documentatii! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Noi am avut si cota noastra de facut, pavele si ce a mai 

fost, va spune si d-na contabil. 

 D-l Zamfirescu Eugen:Investitia majora este Terre des Hommes, s-a mai vorbit cu 

oamenii astia, mai trec pe aici? Noi facem pavele si ei vin si fac partea de 20000 de dolari? Nu ar 

fi trebuit sa inceapa lucrarea si cand incepe lucrarea, este ceva suma! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Ei au venit cu montajul si cu locurile de joaca! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Spuneti ca de cei 2000 lei, noi luam pavele? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Este facuta lucrarea, este o diferenta de platit de anul 

trecut, de 2000 lei, pentru ca s-au pus pavelele si s-au facut aleele alea, eram noi obligati sa le 

facem! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Pana la urma, proiectul de modernizare a parcului comunal 

Scorteni, mai avea nevoie de niste bani de la noi, deci ei ne-au venit cu un proiect de 20000 de 



6 

 

dolari si mai aveau nevoie de niste bani, ca peste tot! La Caminul Cultural Scorteni, acum sa nu 

se supere Mircea pe mine ca fac apel la memoria sa, proiectul a plecat de pe vremea cand era 

dansul primar, deci comunitatea din Scorteni aude povestea asta de vreo trei mandate, s-a facut 

un proiect, vreo 600 de milioane, noi cand am intrat in mandatul acesta am mai aprobat 400 de 

milioane, mai tineti minte? Era prea vechi, a zis Catalin atunci, era pe PNDL, nu stiu unde era, 

dar ati zis sa il trecem urgent pe CNI, acum la CNI le punem la dispozitie, ce? Le punem 

documentarele pe care le-am platit noi, iaca 600 de milioane, iaca inca 400 de milioane, nici nu 

s-a daramat caminul, ca trebuie  sa le punem la dispozitie locul, asta este la CNI, vin ei cu 

finantarea, daca, acum o luam iar de la inceput, iar documentatii? Pentru ce mai sunt cei 15000 

lei? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: D-le Ambarus, cand ati fost primar ati facut un proiect 

tehnic, SF, acel proiect care a fost facut nu a fost depus nicaieri caci d-voastra ati dorit sa-l faceti 

pe buget local, era de 16 miliarde si ceva, in momentul in care nu a fost depus nicaieri... 

 D-l Ambarus Mircea: Nici nu aveam timp... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu va acuza nimeni! Daca CNI-ul ne-a acceptat acest 

proiect si cand ne-am dus la finantare cu proiectul ne-au cerut clarificari, de actualizat 

documentatia pe baza legislatiei  in vigoare, dupa HG 907 si nimeni nu ti-l face gratis, am vorbit 

cu baiatul asta Felix, care a facut proiectul, el are drept de autor de proiect, modificarile trebuie 

facute de dansul, CNI-ul ne asteapta pentru actualizarea preambului cu legislatia in vigoare ca sa 

poti sa-l depui, nu-ti primeste proiectul, d-voastra stiti foarte bine! S-au modificat si devizele pe 

lucrari cu constructiile si nimeni nu imi primeste  aceasta documentatie, chiar daca suntem in 

carti, iar caminul nu se construieste in locul acela ci unde a fost vechiul cantar, este intabulat. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Ala il lasam asa acolo, caminul ala vechi, poate ii dam... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: O alta destinatie! 

 D-l Zamfirescu Eugen: La ce sa dam alta destinatie, la o hardughie?!!! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: D-l Ambarus a vrut sa-l faca pe asta in loc la Grigoreni 

dar nu i-a primit proiectul pentru ca era din paianta. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Trebuie ras de pe fata pamantului si facut altul. Eu am vazut care 

este situatia, nu contest anumite chestiuni care au aparut, mie mi se pare faptul ca noi vorbim de 

proiectul Caminului Cultural de vreo 10-12 ani! Motive se gasesc! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: 6 ani! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Motive se gasesc! Uite ne-a mai trecut si noua mandatul ca el, 

daca l-a pus pe buget si nu a avut, nu l-a facut, a  trebuit actualizat cum ai zis tu, ca ai dus pe 

CNI, dar a trecut tot mandatul si tu imi spui ca ne trebuie doar o hartie!  

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Acum ne-a cerut! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Asta e problema, noi asteptam de 4 ani! La drumurile de interes 

local, m-am uitat si la Finantele Publice, am vazut ca este o suma mare 309000 lei, plus cat ati 

mai pus din buget, s-a facut 3 miliarde jumate. Acum stau si ma gandesc ce mari realizari am 

facut noi toamna trecuta cu vreo 16 miliarde la drumuri, au venit banii, noi stim, ce vreti sa faceti 

de 3 miliarde jumate ca eu am vazut ce ati facut cu 16 miliarde? 

 D-l Ambarus Mircea: Cred ca era cel mai bine dragi colegi sa fi luat microbuzul, inaintea 

sedintei si faceam drumurile locale ale comunei Scorteni si vedeam unde sunt cele 16 miliarde! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Toti de aici am trecut pe drumuri, te asigur! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Proiectul actualizat pentru asfalt, pe cei 7,1 km este 

finalizat, avem o parte acoperit dar s-a dat ordinul ministrului, cu nr. 3459/31.12.2019, pentru 

lucrari de investitii in cadrul subprogramului Lucrari in prima urgenta pe situatii de urgenta de la 

Bucuresti, in care comuna Scorteni este cuprinsa cu aproape 11 km, toate drumurile avariate care 

au fost inundate, Compania Nationala de Investitii trebuie sa ni le faca! O sa avem nevoie de 

documentatie separata pentru alea care au fost afectate, le depunem la CNI, le predam terenul si 
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ne trebuie studii geo,mai multe si banii care au venit pentru drumuri, nu le poate fi schimbata 

destinatia. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Noi facem acte de 3 miliarde jumate, d-le primar?!!! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu numai acte, poate mai avem nevoie si de... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Ramanem si cu trei roabe de balstru din Tazlau... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: E usor sa fim ironici! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu am fost ironic! Omul te trimite la suma, ai avut acum doi ani 

aproape 17 miliarde, cu tot cu bugetul, 500 de milioane si acum mai vii cu 3 miliarde jumate si 

pe drum nu se vede nimic! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu fiti tendentiosi! Aveti deja 15 minute! 

 D-l Ambarus Mircea: Lasati-l, ce spune dansul vor spune si colegii 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu am luat toata lista de achizitii si apoi ma opresc, sau nu vrei sa 

mai pun intrebari? 

 D-l Ambarus Mircea: Sa ai 17 miliarde puse si sa spui... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Asta este o simpla constatare, aici sunt bani, nu sunt sarmale! Ce 

vorbim? La gaze naturale, noi am mai discutat problema asta, am intrat in ADI cu ceilalti, am 

auzit o chestie, unii deja sunt foarte avansati, am auzit pe la Ardeoani ca deja Victor are aprobat 

proiectul. Noi mai dam 500000, tot pe documentatii? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Da, pe proiectare. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Deci tot pe proiectare dam, noi inca suntem in faza cu treaba 

asta... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu suntem in nici o faza! Si noi suntem cu aia in carti, ca 

si noi am depus.  

 D-l Zamfirescu Eugen: A mai fost 100000 lei, in toamna, cand am facut ADI-ul a fost o 

suma de demarare, ai spus ca atat costa proiectul ala si acum am mai venit cu 500000 lei, 50000 

lei. Achizitionarea de autobasculanta, ma gandesc ca am avut aceeasi si am acelasi punct de 

vedere ca la buldozerul pe care l-am luat cu bani in mana si am mai dat vreo 500 de milioane 

apoi ca nu avea lama, era standard dotat. De ce nu ati facut de la inceput asa? Chiar am discutat 

amandoi si chiar v-a placut si ai zis ca faci proiect si mergi pe fonduri europene, cu cofinantare 

de 15-20% si mai protejam si noi banii aia. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Daca era linie de finantare nu il depuneam? Dar nu este! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Vad ca preferati sa dati numai banii din mana, sume mari si altii 

vad ca achizitioneaza pe proiecte, cand sunt sesiunile, si atunci dai 20% si nu este tot una sa dai 

20% din 4 miliarde jumate! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Pentru cine se ia masina asta, nu pentru primarie? Cu 7 

locuri, baietii de la ISU, ajutorul social, ai cu ce face treaba! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Aici scrie autobasculanta... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Autobasculanta de 3.5 tone. 

 D-l Zamfirescu Eugen: 1.8 miliarde, banuiesc ca este cu bani in mana. Ma gandeam, 

astea necesitatile, ca au fost in proiectul de mandat, erau acolo, le-am vazut eu... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu era linie de finantare! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Trebuia atunci urmarit ca s-au deschis, sunt 4 ani, nu poti sa spui 

ca in 4 ani nu au fost linii deschise! Dam prea usor sume din buget! La modernizare la scoala la 

Floresti, noi am discutat si aici si la bugetul pe anul trecut, am spus, este un imobil, nu mai 

vorbim de scoala, am spus de anul trecut ca nu il lasam sa cada, a avut o suma rezonabila in 

buget, am rugat atunci si pe d-voastra si pe Vasile si am constatat ca era un unison de pareri, este 

un edificiu social, ok,  nu ati facut nici un demers in Consiliu, sa-i dam o utilitate publica, in 

functie de buletinul pe care i l-am creeat sa stim si noi ce finantare ii dam, asa trantim bani acolo, 

dar nu stim la ce ne trebuie, adica eu stiu ca scopul iti regleaza si buzunarul. Daca spun ca vreau 

sa fac acolo discoteca cu lumini, poate trebuie sa pun  mai multi bani, daca fac altceva poate pot 
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sa pun mai putin, dar daca noi nu i-am creeat o utilitate! Acum ati venit si ati bagat iar 65000 lei 

aici, o sa fac un amendament, nu mai sunt de acord, ca nu ati facut ce trebuia! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu s-a facut ce trebuia pentru ca in momentul in care s-a 

pus bugetul spre dezbatere publica si s-a pus suma acolo cu denumirea generica ,,modernizare 

scoala Floresti” si  acum eu am vrut sa pun pe ordinea de zi primul, schimbarea denumirii in 

Centru Social, cum ati spus si d-voastra nu mai bateau denumirile si era contul blocat si am mers 

pe suma asta care implica izolare, fatada... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu mai exista realitate in legalitate! In reteaua scolara acest 

imobil nu poate sa mai fie, iar d-voastra imi spui ca intr-un document oficial mergi cu denumirea 

veche, ca sa asiguri banii! Trebuia sa adaptam scopul in functie de legalitatea finantarii daca nu 

stiam ce sa facem. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Inca este scoala! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu este scoala, este un simplu imobil al comunitatii, face parte 

din patrimoniul comunei Scorteni, fara nici o destinatie! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Ii schimbam destinatia, ca orice lucru public! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu am reusit intr-un an! M-am uitat la suma cu extindere scena 

parc Scorteni, recunosc ca m-am gandit asa, nu am Camin Cultural si acum ce vreau sa fac, sa 

imi incapa 4000 de ursi? Aici am chiar o chestiune, am vazut, noi am avut o discutie, deci noi am 

fost de acord cu d-voastra, ati venit cu un proiect grandios, dansuri pentru copii, nimeni din 

Consiliu niciodata nu a fost, ca nu trebuie, am aprobat, la un moment dat am vazut noi, chestiile 

alea cu banii, banii erau mai multi decat stabilisem initial si am cerut mereu insistent, dar nu ati 

vrut sa, haideti sa facem o lamurire odata ca putem continua contractul, chiar cu d-l Damoc, sau 

putem gasii o varinta, dar asta ce presupunea? Ca la o discutie frumosa, veneam cu toate 

cheltuielile si faceam o analiza pret calitate ca sa nu blocam treaba asta in manierea in care se cer 

bani de la altii, cum ati facut de fapt.  Deci nu blocam nimic, faceam o treaba din asta si tot noi 

luam decizia sa dam drumul in continuare, dar atentie la cheltuieli, sa revenim la 3000 lei maxim 

pe luna, era discutie si mergeam inainte. Acum vad ca parintii, pusi de cineva, apar si sunt 

nemultumiti si fac apel la generosul primar! D-le primar, daca te intreb acum, unde sunt banii de 

la dansuri? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Va spune d-na contabil. 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-voastra spuneti-mi, tot ma trimiteti la d-na, d-voastra trebuie sa 

stiti proiectele comunei pe de rost! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Va spune capitolul bugetar! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Pai daca nu le-ati defalcat ca sa vedem, intreb!!! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Sunt bani acolo. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Cati bani sunt pentru un an la dansuri la copilasi? Ca trebuie sa 

mergem!  

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: 30000 lei 

 D-l Zamfirescu Eugen: Daca vorbiti din amintiri, m-am lamurit! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu din amintiri, dar nu am cum sa stiu toate cifrele, vezi 

ca nu am nimic in fata! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Este proiectul d-voastra si asa l-am si discutat, in limita a 3000 lei 

pe luna, nu in limita la 5500-6000 lei pe luna! Atunci au aprut problemele! Am vazut la bunuri si 

servicii undeva, o suma care mi s-a parut foarte mare, 46218 lei si as fi vrut sa-mi spuneti ce 

contine, apoi mai am inca vreo doua si am terminat, d-le presedinte. 

 D-l Ambarus Mircea: Eu am fost mereu de acord cand se vorbeste pe subiect! 

 D-na Nedelcu Alina: Bunurile si serviciile in buget sunt de 1199500 lei, din care bunuri si 

servicii pe administratie sunt 429000 lei, asta ce am explicat si in comisie, tot ce inseamna, 

furnituri de birou, materiale de curatenie, telefon, internet, curent electric, prestarea serviciului la 

incarcare rezervor, tonere, tot ce inseamna functionarea institutiei. Pe bunuri si servicii la 
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capitolul 61, avem 10000 lei, sunt pusi pentru situatii de urgenta pentru dotare ISU, bunuri si 

servicii la invatamant, in total 188000 lei, din care 92000 lei s-au primit sume din TVA, de la 

Finante, iar 96000 lei sunt sume date din bugetul local pentru functionarea scolii, carburant, 

protectia mediului... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Protectia mediului, am vazut aici o suma de  290.... 

 D-na Nedelcu Alina: Protectia mediului pe titlul 74, este salubritatea, deci serviciile de 

salubritate plus declaratia.... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Amenda aia unde ati trecut-o? 

 D-na Nedelcu Alina: Nu am trecut-o nicaieri, nu platesc nici o amenda! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Ati contestat-o? 

 D-na Nedelcu Alina: Da, este contestata! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Unde? 

 D-na Nedelcu Alina: D-l primar stie, eu nu am platit nici o amenda care sa nu fie 

contestata. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: La Bacau! 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-l primar are termen 30 de zile conform legii.... 

 D-na Nedelcu Alina: Este contestata, am certificat de grefa care este depus in Trezorerie, 

altfel ne blocheaza conturile. Deci, ce imi spuneati d-voastra pe protectia mediului este 

salubrizarea, pe capitolul 70 este iluminatul public, ceea ce inseamna reparatii la reteaua de 

iluminat, plus curentul electric pentru toate PT-urile, pentru iluminatul public, iar la capitolul 67, 

ceea ce v-a spus d-l primar, 30000 lei pentru muzica si dansuri, 5000 lei pentru campusul de la 

Floresti, 5000 lei pentru cei care implinesc 50 de ani de casatorie. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Ati inteles de ce va pun intrebarile? Pentru ca nu ati vrut sa le 

defalcati, suntem in aceeasi zona, pe care o spun si o fac cu acuzatie, ca transparenta in cheltuirea 

banului public nu exista! Concluzionez cu faptul ca si acest buget este un buget in care nu a 

existat nici o preocupare pentru a se face economicitate, de a dramui banul public, asa in saracia 

in care suntem, in asa fel incat sa avem si alte rezolvate fata de  care le avem de 4 ani incoace. 

Multumesc! 

 D-l Zamfirescu Mihai–Silviu: V-ati uitat la ceas cat a trecut? 

 D-l Ambarus Mircea: Este timp si pentru d-voastra! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Daca facem glume de prost gust!... Eu va spun ca suntem in 

Consiliu, lasam democratia sa functioneze, sa ne spunem oful caci si asa raspunsurile pe care ni 

le dau sunt 2 % si adevarul doar 1%! 

 D-l Zamfirescu Mihai–Silviu: Vorbeam cu Ondu Adrian, pentru banii astia de la scoala, 

dansul chiar a motivat foarte bine, a zis ca aveti in intentie sa faceti un cabinet pentru medicul de 

familie, de ce nu ati spus treaba asta cand ati pus banii acestia? Motivand treaba aceasta este 

simplu! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: S-au pus geamuri si se deterioreaza, deci izolatie si fatada, 

ca interiorul genereaza alte sume, o sa fie modificata cu doua bai, nu sunt bani acum, dar o sa 

respectam ce a spus d-l Zamfirescu Eugen, dupa ce o sa avem o rectificare de buget, pana atunci 

schimbam generic denumirea cu Centru Social cu o compartimentare mai mare. Sa mearga 

medicul si la Floresti. 

 D-na Cobuz Lidia: Spune ca este pentru toata comuna. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Pentru toata comuna. 

 D-l Zamfirescu Mihai–Silviu: Stiu ca in bugetele trecute ati mai prins sume de bani 

pentru anumite cazuri, cum ar fi inmormantari, pentru ajutat un copil, am inteles ca d-na Pusa are 

solicitare pentru copilasul acela... 

 D- na Nedelcu Alina: S-au pus 10000 lei, ca si anul trecut! 

 D-l Zamfirescu Mihai–Silviu: Exact cum a zis d-l Gelu, nu am vazut defalcat... 
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 D- na Nedelcu Alina: Este pe capitolul 57, am explicat in sedina pe comisii. Este prinsa 

pe asistenta sociala suma. 

 D-l Zamfirescu Mihai–Silviu: D-l primar cred ca stie foarte bine, doream sa intreb si eu 

de dansuri si am zis ca nu este bine sa ramana asa, daca tot v-ati gandit la suma asta de bani. Am 

vazut ca copii sunt foarte multumiti de profesorii care le predau, care ii indruma. 

 D-l Hagima Ovidiu: S-au atins doua puncte, din punctul meu de vedere nu este nici o 

problema, pentru ca intrebarea conteaza, nu conteaza cine o adreseaza. La ultimul punct, 

extindere scena parc Scorteni, din ce cauza este necesara? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Au solicitat cetatenii din comuna! 

 D-l Hagima Ovidiu: Eu m-am gandit ca vreti sa mutati festivalul de la Mamaia in comuna 

Scorteni! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu, vreau sa-l mut la Grigoreni! De ce sa se danseze in 

fata scenei cand se poate dansa pe scena? 

 D-l Hagima Ovidiu: Eu zic ca este destul de mare! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Eu zic ca un cadru didactic ar trebui sa stie treaba asta! 

Este o scena micuta si oamenii au solicitat extinderea. 

 D-l Hagima Ovidiu: Este o scena rezonabila pentru o comuna! Nu este o urgenta, daca 

aveam foarte multi bani nu era nici o problema. Nu scrie nimic aici de Grigoreni, inseamna ca 

acolo s-au terminat toate lucrurile, acolo este perfect! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Drumurile sunt doar pe Floresti? 

 D-l Hagima Ovidiu: Drumurile le-am vazut, daca o sa le vad tot asa si dupa ce cheltuim 

aceasta suma! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Drobul de sare! 

 D-l Hagima Ovidiu: Si in Grigoreni sunt o gramada de treburi de rezolvat! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Va dau un exemplu, in fata d-voastra este statia de 

autobuz care a fost reabilitata de vreo doua ori si acum s-a furat plexiplastul, sunteti acolo! 

 D-l Hagima Ovidiu: Ati vazut din ce cauza nu mai este acolo?  Cand au fost vanturile, era 

o portiune desprinsa, nu a fost furata, ce sa fure? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Cine a furat si la Floresti! 

 D-l Hagima Ovidiu: Nu e de furat, acolo nu a fost bine facuta de la inceput, de ce? Pentru 

ca au incheiat pe o bucata de teava foarte mica, au pus doua una langa alta si cuiele unde le pui, 

la o mica adiere de vant se rup, prindea foarte putin! 

 D-l Ambarus Mircea: Pe timpul meu nu s-a intamplat treaba asta! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: A fost vremea mai buna! 

 D-l Hagima Ovidiu: Puteti merge sa vedeti! Nu am spus ca este vina primariei sau a 

cuiva! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: O sa vedem ce putem face, Grigoreniul este in aceeasi 

ecuatie ca si toate satele din comuna cu proiectele de drumuri, cu gaze! Va poate confirma si d-l 

Ambarus ca satul Grigoreni nu a fost prins niciodata in proiectul de apa si canal, si vedeti ca 

este! Din acest motiv am intabulat toate drumurile, ca sa se poata construi si pe zona aia, pentru 

ca si ei sunt cetateni, si Serpeniul si Bogdanestiul. 

 D-l Ambarus Mircea: Nu pune problema asa! Trebuie sa stii pe ce fel de proiecte s-au 

scos atunci lucrarile pentru apa si canal si ce suma a fost, iar apoi sa spui. Ne depasea suma din 

cauza la Grigoreni si atunci am zis, prindem celelalte sate si apoi faceam extindere, asa sa le spui 

oamenilor, sa inteleaga, proiectul ne dadea voie sa spunem 10 lei, cu 10 lei unde ne incadram? 

Incepeam Floresti, deal Dragomireasa, Scorteni. 

 D-l Hagima Ovidiu: Am auzit si acum ca s-a dat o amenda de la mediu, pentru salubritate 

ceva banuiesc, nu stiu! Am vazut ca sunt containere pentru selectarea deseurilor si oamenii fac 

total ce nu trebuie, exista posibilitatea, am vazut si pe la Bacau, ca in acele containere sa fie puse 

doar plastice, doar sticla, doar carton. Normal sunt facute niste grilaje prin care omul nu mai 
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poate sa forteze capacul de deasupra si sa puna orice gunoi, eu zic ca este pentru binele 

comunitatii pentru ca noi am platii mai putin daca s-ar face colectarea selectiva. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Eu pot sa va raspund ca, containerele pe care le vedeti    

d-voastra, selective, sunt puse de ROMPREST prin ADIS, nu sunt in gestiunea Primariei 

Scorteni, sub nici o forma colectarea selectiva nu o platim. Pot sa va spun ca omul, nu numai in 

comuna Scorteni, in toata tara este foarte greu de educat, nu toti, containerele alea au fost 

sigilate, au avut lacat, dar daca omul pune plastic peste sticla si altele, tot ce genereaza si nu 

poate fi selectiv, are o marja de 10%, un container din ala mai mult de 10% altceva nu poate avea 

in el si se duce la gramada si tot in buzunarul ceteteanului din satul Scorteni se regaseste, aici 

este vorba de mentalitate, este foarte greu, putem colabora toti sa discutam cu oamenii, daca 

convingem unul din 10, este bine! 

 D-l Hagima Ovidiu: Ce vreau sa va spun, aici cu fortarea, chiar unul de la ajutor social a 

facut chestia asta! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Pai si de ce nu spuneti? 

 D-l Hagima Ovidiu: O sa va spun, separat, am vazut si am intrebat de ce face chestia 

asta? 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Colegii mei au atins toate punctele. 

 D-na Ceausu Narcisa: S-au atins toate punctele. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Mai este discutia cu cererea parintelui. 

 D-l Zamfirescu Eugen: La buget! 

 D-l Ambarus Mircea: Eu o sa-i dau citire cererii: ,, Domnule primar, in numele Parohiei 

Scorteni, jud. Bacau va rog ca in sedinta Consiliului Local din data de 17.02.2020 sa analizati 

adresa Parohiei Scorteni inregistrata cu nr. 360 din 28.01.2020 prin care solicitam sprijin 

financiar pentru Biserica monument isoric ,,Merisor”. Va rugam sa puneti in dezbatere publica 

obligatiile pe care le avem fata de monumentele istorice si sa incercati pe baza legii sa aducem 

monumentul la starea initiala respectand autorizatia nr. 60 din 20.06.2019 eliberata de Consiliul 

Judetean Bacau. In adresa de mai sus, am aratat costul devizului si as propune Consiliului Local 

ca in 2-3 ani sa aloce fondurile necesare pentru finalizarea constructiei. Solicitam pentru anul 

acesta suma de 120000 lei . As propune, si am fi foarte bucurosi daca acest proiect autorizat ar fi 

inclus in programul Consiliului  Local si sa va ocupati direct de acest proiect pentru ca legea va 

permite si va obliga. Va multumim in numele Parohiei Scorteni!” Da, exista legea din 2016, o 

studiati si vedeti despre ce este vorba! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Am studiat-o, ma angajez sa il ajut pe parinte, dar sub ce 

forma, am inteles ca dansul a terminat proiectul, este linie deschisa la CNI, Compania Nationala 

de Investitii, va dau niste obiective finalizate si care sunt in lucru, 100% finanteaza CNI-ul, ma 

duc eu personal la CNI sa depun documentatia si o va finanta CNI-ul si poate nu va mai dura 2-3 

ani, poate o face intr-un an. Va dau niste exemple, pe Alba, lucrari consolidare, reabilitare, 

refacere acoperis la Biserica Sf. Arhangheli, satul Cicau, comuna Miroslau, 898700 lei, finalizat. 

Apoi Brasov, Biserica cu turn prabusit si la zidul din incinta de Biserica satului Rodbav 378000 

lei, finalizat. Si acum avem, si spune conservare, restaurare, reabilitare Biserica Nasterii Maicii 

Domnului, Alba, analiza documentatie, este cu zero lei dar este in analiza, avem timp real sa 

depunem, eu personal cand am cu drumurile, ma duc si depun, daca parintele are incredere, sau 

poate sa mearga cu mine la CNI, la punct ochit, punct lovit si va avea finantare pe acest obiectiv. 

 D-l Ambarus Mircea: D-l Gelu, haideti 10 secunde daca aveti de dat un raspuns. 

 D-l Zamfirescu Eugen:  La CNI, ca este parintele sau altcineva, o sa stea vreo 5 ani, cum 

sta si caminul Scorteni! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu, pentru ca proiectul este nou si am inteles ca este 

conform! 
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 D-l Zamfirescu Eugen:  Mai mult, 442 Legea, obligatiile primarului si a Consiliului 

Local, trebuia sa prevedeti la constructia bugetului, ca este vorba de Merisor, pentru autorizatie 

de proiect, Merisorul, datat 1474, mai stau 5 ani? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu, 1700. 

 D-na Ceausu Narcisa: 1400, inainte de Stefan 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Deci nu stii, mai bine taci! Pana facem CNI-ul, Merisorul cade, 

deci incercam sa-i asiguram macar cu propunerea, ca ai avut propunerea tu anul trecut si a fost pe 

lege si am si aprobat-o, a fost pe legea 442 a protejarii monumentelor istorice si daca vreti, 

amendamentul pe care il supun votului este 1 miliard de la salarii, acolo de unde luati Fonduri 

Europene, merg la Merisor. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: D-voastra vi s-a adus la cunostinta cumva ca suma care a 

fost, sumele care au fost acordate anul trecut catre biserici, au fost justificate cu documnte in 

spate decat de la Floresti si Grigoreni, iar de la Scorteni nu avem pentru miliardul acela nici un 

document in spate cum s-au cheltuit banii? Cine isi asuma asta? 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Asta nu este treaba mea! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu am nici un document si cum sa mai finantez ceva cand 

nu am documente? 

 D-na Ceausu Narcisa: Le are pe toate! 

 D-na Nedelcu Alina: Trebuie aduse! 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Nu mai este treaba mea, obligatia mea este 442, Consiliul Local 

si primarul, ia legatura cu parintele, ,,parinte asta este treaba”! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Alocam bani fara justificare?! 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Este justificat prin protejarea monumentului Merisor cu 

autorizatie de constructie si proiect care trebuia facut de primarie! Acesta este amendamentul 

meu! 

 D-l Ambarus Mircea: Avand in vedere ca ai nostri colegi, si cu amendamente si au si 

discutat pe lege... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Am sa explic in felul urmator, de ce sa se taie , sa se faca 

amendament acum cand noi avem de primit 1 miliard si ceva in iunie, si asa nu are cum sa-mi 

aduca pana atunci documentele si pun conditia sa ii punem atunci, de ce sa facem amendamente, 

daca d-l nu vrea pe CNI? Ii dam sansa si altui primar, care va veni, poate va fi mai darnic, poate 

da trei miliarde! 

 D-l Zamfirescu Eugen:  D-l este ordonator principal de credite, este problema d-lui, eu 

am facut un amendament ca sa-l supuneti la vot, ca pica, alta este problema! 

 D-l Ambarus Mircea: Asta o sa facem! Separat, deci, pentru articolul 1 ,,Proiect de 

hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020”, supunem la vot in 

urma discutiilor purtate, cine este pentru? 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Pentru ce, a amendamentului sau a bugetului? 

 D-l Ambarus Mircea: A bugetului, am zis! 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Supuneti amendamentul, asa este normal! 

 D-l Ambarus Mircea: Supunem la vot amendamentul d-lui Zamfirescu cu trecerea sumei 

de 1 miliard de la salarii la biserica. Amendamentul este votat cu 6 voturi pentru, 6 abtineri si un 

vot impotriva. Acum supunem spre aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului 

de venituri si cheltuieli pe anul 2020. Proiectul este votat cu 7 voturi, 5 abtineri si 1 impotriva.  

 D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi si 

anume: ,,Proiect de hotarare privind executia bugetara- cheltuieli pe trim. IV 2019”. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Ati studiat la comisii, daca sunt nelamuriri. 

 Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Eugen. 

 D-l Zamfirescu Eugen: La carburanti as vrea sa intreb o chestie care am vazut-o aici, total 

pe trei luni, 137 de milioane, cam 4000 lei pe luna la carburanti. 
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 D-na Nedelcu Alina: S-au luat carbranti dar sunt pentru anul acesta. 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Deci vorbim de trimestrul IV 

 D-na Nedelcu Alina: Au fost 15000 lei in buget si ne-am incadrat si am luat sa fie in stoc. 

 D-l Zamfirescu Eugen: M-am lamurit, la transport, iar vad o suma mare, pe ultimele trei 

luni, adica aproape 1800 lei, in afara de faptul ca am avut carburant la dispozitie fara numar, 

avem si la transport, am rugat de data trecuta, ai vazut, am fost de acord, sa eliminam treaba asta 

si iata ca daca sub forma cealata a prezentarii lunare nu mai vedeam nimic pentru ca era sub alta 

forma, acum a zis doamna sa ne arate adevarul, deci sunt 18 milioane cheltuite la transport in trei 

luni, apare cate una, dar daca cheltuim si motorina toata... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Este din 2019, nu vorbim de... 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Am vazut la cheltuielile care au fost cu reteaua de iluminat si la 

curent, deci noi chiar platim bani, destul de multi si vad ca tot mai exista nemultumiri, la voi la 

Grigoreni mereu ati spus ca nu functioneaza nu stiu ce, cineva nu urmareste din cadrul aparatului 

administrativ? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Ba da. 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Bagam bani ca sa nu mai fie probleme! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Banii se platesc in momentul in care vine si iti face o 

reparatie. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu m-am referit la nici o suma, banii sunt multi! Bagam bani ca 

sa nu mai fie probleme! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Am inteles, dar sunt multe avarii! 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Suntem buni platnici si ar trebui sa nu mai fie probleme! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Se intervine si intemperiile mai cauzeaza deranjamente. 

Va poate confirma d-l Ambarus, partea de dupa pod nu a functionat o saptamana, ce sa zic?! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Platim lumina ca nu putem, dar mereu au fost discutii ca sunt 

probleme! Si atunci am zis ca daca platim ar trebui sa nu mi fie probleme! 

 D-na Cobuz Lidia: Pentru remedierea asta ar fi trebuit sa inlocuim toata linia de iluminat 

public. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Mai sunt tuburile alea? Cate mai sunt , unde le avem? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Sunt acolo, nimeni nu le-a luat! 

            Avand in vedere ca nu mai sunt discutii, d-l Ambarus Mircea supune spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind  executia bugetara- cheltuieli pe trim. IV 2019”, care este aprobat 

cu unanimitate de voturi. 

            D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta, trece la punctul 3 de pe ordinea de zi si anume:  

,, Proiect de hotărâre privind  aprobarea  decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport 

ale personalului didactic  si didactic auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna  ianuarie 

2020.” 

            Avand in vedere ca nu sunt discutii, d-l Ambarus Mircea supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale 

personalului didactic  si didactic auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna  ianuarie 

2020, care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

             D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta, trece la punctul 4 de pe ordinea de zi si anume: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si Programul anual de 

achizitii publice pentru anul 2020. 

 Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Eugen. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu mai discut pe sume, am zis doar ca trebuia pus la pachet cu 

planul. Acum chiar am, punctual pe textul strategiei pentru ca am constatat ca lipseste ceva 

important de aici, nu le cititi cand veniti cu ele?!! Am costatat ca cel mai important lucru nu este 

reliefat acolo, procedura, modul de achizitie, s-a scris ,,directa”, dar nu s-a scris in ce consta, in 



14 

 

document, consta in referatul de necesitate, cum se face dosarul de achizitie, nu este procedura 

trecuta aici, deci procedura... 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Se referea la ea, asta o stim ca este lege! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu, o treci aici, ca ai spus achizitie directa si scrii apoi tot din lege 

procedura ca este hotarare de Consiliu Local si este document incomplet, nu scrie si in lege?!! 

Dosarul de achizitie si cum se face procedura, eu am facut proiect de hotarare fara procedura! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Sunt de acord cu d-voastra, dar daca Legea achizitiilor se 

schimba in timpul anului?!! La ce ne mai raportam, fac raport iar? 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu se schimba! 

            Avand in vedere ca nu mai sunt discutii, d-l Ambarus Mircea supune spre aprobare proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si Programul anual de achizitii 

publice pentru anul 2020, care este aprobata cu unanimitate de voturi. 

             D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta, trece la punctul 5 de pe ordinea de zi si anume: 

Prezentare Raport de specialitate privind cheltuieli la data de 31.12.2019 si 31.01.2020. 

 Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Eugen. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Doamna ati facut documentul acesta in asa fel incat sa nu vad 

nimic pe el. 

 D-na Nedelcu Alina: Acesta a fost aparut la data aceea... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Deci l-ati facut pentru tot anul! 

 D-na Nedelcu Alina: Contul de executie pentru transparenta bugetara a aparut la 

inceputul anului. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Documentul acesta este pentru tot anul! 

 D-na Nedelcu Alina: Sunt cheltuielile pe tot anul! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Doream sa vad cheltuielile din decembrie, pe modelul de la 

punctul 2, ala cu aprobarea executiei bugetare, pentru ca si pe luna ianuarie, tot asa le faceti cum 

vreti d-voastra, dar nu cum am stabilit si cum am vorbit noi cu d-voastra la inceput de mandat. 

Ca de  un an de zile nu ati mai vrut deloc sa mai faceti, si acum spuneti-i si d-lui primar de ce nu 

ati mai fcut asa cum faceati inainte? 

 D-na Nedelcu Alina: Pentru ca atunci cand am facut detaliat, d-voastra sau o parte din 

consilieri, nu au fost multumiti de raportul meu. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu este adevarat! 

 D-na Nedelcu Alina: Ba da, sunt sedinte filmate prin care nu ati fost multumiti! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu este adevarat! Chiar am si spus ca pana la o anumita perioada 

a anului ati facut treaba cu constiinciozitate. 

 D-na Nedelcu Alina: Am facut, am detaliat si tot au fost nemultumiri! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Apoi ati schimbat-o in limbajul... 

 D-na Nedelcu Alina: In limbajul care este pe transparenta bugetara! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Ok, din punctul meu de vedere puteti sa nu le mai faceti deloc! 

 D-na Nedelcu Alina: Cand s-a dat acea dispozitie sa se faca informare, s-a dat pentru 

venituri si cheltuieli, vreau sa va intreb , pe toti consilierii, cate informari pe venituri au fost de 

aproape patru ani de zile? Eu la cheltuieli am facut in fiecare luna, daca la venituri v-a facut 

cineva informare? Pe acea dispozitie suntem si venituri si cheltuieli! 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-voastra acum faceti o remarca la cineva din aparatul 

administrativ al primarului! 

 D-na Nedelcu Alina: Fac remarca pentru ca am facut in fiecare luna si nu ati fost 

multumiti! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Acum spuneti altceva! 

 D-na Nedelcu Alina: Deci de pe transparenta bugetara o sa apara. 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-voastra ati facut referire acum la un aspect care apartine 

aparatului administrativ al primarului, adica i-ati facut un repros sefului d-voastra direct! 
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 D-na Nedelcu Alina: Da si lui, direct, pentru ca si eu sunt salariata ca ceilalti si muncesc! 

  D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta, trece la punctul urmator de pe ordinea de zi, 

venit ca si suplimentare si anume: Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor 

operatorului S.C. ECOSUD S.A. si aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul 

1078/1087/16.04.2018. 

 D-l Ambarus Mircea : Ii dau cuvantul d-lui primar sa ne prezinte despre ce este vorba. 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: ECOSUD se ocupa cu depozitarea gunoiului si ne-au 

trimis Actul Aditional nr. 2 si care trebuie aprobat pentru buna functionare si depozitare a 

gunoiului din judetul Bacau, conform ADI-ului, ADIS Bacau. 

  D-l Ambarus Mircea : Deci nu suntem singuri implicati in treaba asta, toate comunele! 

  D-l Anton Gheorghita-Catalin: Sunt Bacau, Moinesti, Buhusi, Comanesti, Darmanesti, 

Slanic Moldova, Tg. Ocna, Asau, Agas, Ardeoani, Balcani, Bârsănești, Berești Bistrița, Berești 

Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Buhoci, Căiuți, Cașin, Cleja, 

Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dămienești, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, 

Filipești, Găiceana, Gioseni, Gârleni, Ghimeș Făget, Glăvănești, Gura Văii, Helegiu, Hemeiuș, 

Horgești, Huruiești, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi Călugăra, 

Măgirești, Măgura, Mânăstirea Cașin, Mărgineni, Motoșeni, Negri, Nicolae Bălcescu, Odobești, 

Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pârgărești, Pâncești, Pârjol, Plopana, Poduri, 

Podu Turcului, Prăjești, Racova, Răcăciuni, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, Sascut, Sărata, 

Săucești, Scorțeni, Secuieni, Stănișești, Solonț, Strugari, Stefan cel Mare, Tamași, Târgu Trotuș, 

Traian, Tătărăști, Ungureni, Urechești, Valea Seaca, Vultureni, Zemeș.  

 D-l Zamfirescu Eugen: Documentul acesta trebuia aprobat de la sedinta din ianuarie, 

AGA a fost in decembrie, Catalin trebuia sa vina cu proiectul asta de hotarare din ianuarie si intr-

o sinteza de trei randuri spunea, ,,Cetateni ai comunei Scorteni, in anul 2020, pretul la gunoi, 

care nu este stabilit de primarul comunitatii, este stabilit de Consiliul Administrativ, in Adunarea 

Generala a AGA, este atat, adica, asteptati-va ca v-a creste”! Celelalte aspecte sunt din 

chestiunea aia, sunt cele din regulamentul de functionare a ADIS-lui, il validam noi prin 

Consiliul Local prin vot, asta este cu intarziere, ati uitat de ea! 

 D-l Ambarus Mircea: D-l secretar a zis ca acum a venit! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Pe 14! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Daca cer acum adresa....! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: La mine a ajuns pe 14! 

            Avand in vedere ca nu mai sunt discutii, d-l Ambarus Mircea supune spre aprobare proiectul 

de hotărâre discutat care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Spune totusi care este pretul la gunoi in anul 2020/persoana, ca sa 

stie lumea! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Este 90 lei/persoana, nu gasesc aici, dar stiu! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Atunci facem altfel, spuneti asa, pe persoana, pe luna este 6,80 lei 

sau cat este in document, asta asteapta omul, nu ca votez eu acum hotararea! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Este 90 lei/persoana.  

 D-l Zamfirescu Eugen: Este in dinamica stabilita de acum un an, de la criza de gunoi, o 

crestere anuala. 

 D-na Cobuz Lidia: Este din 2011, nu de acum! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Ca il aprobam in fiecare an, este altceva! 

  D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta, trece la punctul urmator de pe ordinea de zi, 

si anume : Intrebari, interpelari , informari ale primarului si consilierilor locali si declaratii 

politice. 

 Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Mihai-Silviu, Zamfirescu Eugen, d-l Ungureanu 

Valentin, cetatean al comunei Scorteni si d-l Ambarus Mircea. 
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 D-l Ungureanu Valentin: Vroiam sa va zic cu lumina, sunt doua saptamani de cand nu 

functioneaza, de joia trecuta. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Ni s-a adus la cunostinta, o sa vina sa intervina, s-a 

aprobat bugetul. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: D-le primar, cred ca o sa va tineti de cuvant cu ce ati spus 

d-voastra, cred ca o sa fie de acord si parintele, sa depuneti proiectul pe CNI, daca in cazul in 

care nu se face nimic, in luna a 7, la rectificare, o sa aprobam banii aia. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: 120000 lei din buget. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: V-ati luat angajamentul, este foarte bine sa vina banii aia pe 

o linie de finantare, nu din bugetul local, mi se pare foarte normal. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Este obligat prin lege, 442, obligatia primarului si a Consiliului 

Local, sa prevada in buget suma. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Mie mi-a inspirat incredere d-l primar, dansul a motivat! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Mie, nu! Eu sunt satul de povesti, 4 ani! Legea este lege! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Sa incercam sa accesam si aceasta linie de finantare si nu sa 

ne raportam numai la bugetul local. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Daca este asa cu CNI-ul, inseamna ca iti asumi intocmirea 

proiectului pe care sa-l duci la CNI. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Stiti de ce, eu am fost in balanta votului si o sa am discutii 

de genul acesta, daca eu votam pentru, banii se dadeau din buget, din aceasta cauza am vrut sa 

explic care este motivul pentru care m-am abtinut de la vot. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Care a fost motivul sa nu respecti legea la creionarea bugetului? 

Ai legea 442, protectia Monumentelor istorice, cand iti vine miliardul acela, il folosesti la altceva 

prin rectificarea bugetara, dar omul se apuca de treaba acolo! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Sa nu credeti ca am fost impotriva, ca nu vreau ca Biserica 

sa fie reabilitata, am vrut sa motivez votul pe care l-am dat, pentru ca nu vreau sa aud discutii 

apoi ca, consilierul Zamfirescu, de la biserica, a votat impotriva. Ati motivat foarte bine, este 

linie de finantare si va rog frumos sa va implicati in chestia asta, daca nu, in luna a 7, cum a 

suportat Biserica 500 de ani, mai suporta cateva luni de zile! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Imi da parintele proiectul si am plecat! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Corect, merg si eu! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Problema mea este alta, asa cum sta caminul pe CNI, asa o sa stea 

si Merisorul! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Este o diferenta, Parintele are tot proiectul avizat la zi, el 

numai trebuie depus spre finantare, caminul nu are toate avizele! 

 D-l Zamfirescu Eugen: CNI-ul are numai Merisorul nostru? Acolo sunt mii de proiecte! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: D-l primar mai are partid la guvernare, mai are si 

posibilitati, parghii! 

 D-l Ambaarus Mircea: Eu o sa fac o declaratie politica! Nu am stiut ca s-a intrat deja in 

campanie electorala! Imi pare rau ca in 2016, cand eram spre finalizarea Caminului Cultural, 

atunci s-a zis ca imi fac vila acolo si a prins acest lucru la cetateni, imi pare rau ca este plecat 

Vasilica de aici, trebuia sa-i cer un balot de lucerna sa pun acolo, ca au zis ca este grajd, tot 

respectul pentru cei care au fost acolo, dar au fost unii care au zis ca este grajd, daca aveam 

balotul era bun si il punem acolo, ca asa se pune la grajd! Problema nr. 2, sunt oprit, sunat si sunt 

intrebat cu cine am facut alianta? Nu a inceput campania electorala, se spune ca eu cu Gelu, eu 

tin si cu Mihaita si cu Lidia si cu toti pentru dreptate, dar daca va fi sa candidez, eu stiu ce am de 

facut, sunt pe picioarele mele, iar problema sanatatii, a trecut un an si, mai lasati oamenii asa, 

unii se bucurau poate pentru coliva, la noi, la catolici nu se face coliva! Oameni buni, am fost  

vorbit ca am vila si la Bogdanesti, nu mai intrati in jocurile astea, cineva imi spunea ca cica 

treaba cu  pacanele, habar nu aveam ce era in 2016, sa fie pentru aia acolo, daca exista 
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seriozitate, haideti sa lasam asa, cine este bun, mergem! Cum am spus, fac alianta, ce va fi nu 

stiu, ma deranjeaza treaba asta, cand se vorbeste peste tot lucrul acesta, de ce le este teama? 

Oameni buni, Caminul este functional, nu si-a facut Ambarus vila, cu sanatatea, multumesc 

Domnului, la toti le odresc sa fie sanatosi, iar treaba cu pacanelele, sa mearga cine se pricepe! 

 

 D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta declara inchisa sedinta din data de 

17.02.2020. 
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