
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 30.04.2020, în şedinţa ordinara a Consiliului  Local al comunei Scorteni , 

judetul Bacau 

  

           Consiliul local Scorteni a fost convocat in sedinta ordinara- electronic, conform 

dispozitiei nr. 56 din 24.04.2020 pentru ziua de 30.04.2020, ora 08:30, la sediul Primariei 

Scorteni. 

               Presedinte de sedinta este d-na consilier, Avram Nuta.  

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat, suntem numai noi, cu restul consilierilor ne auzim 

telefonic. Voi fi presedinte de sedinta pe durata a trei luni, respectiv, aprilie, mai, iunie conform 

aprobarii de la inceputul mandatului. Prima obiectiune pe care o am fata de aceasta sedinta, este 

faptul ca Consiliul Local nu a aprobat prin hotarare de Consiliul Local desfasurarea acestei 

sedinte in forma telefonica, deci Consiliul Local trebuia convocat in luna martie, de indata pentru 

ca asa scrie in adresa nr. 46408/ 23.03.2020, in Administratia Ministerului  in care consiliul 

hotara prin vot modul prin care se vor desfasura sedintele pe timpul situatiei de urgenta, in 

concluzie, vis-a-vis de modul cum desfasuram astazi sedinta, nu suntem in legalitate, fata de 

acest aspect, raspunderea convocarii consiliului apartine d-lui primar. A doua obiectiune pe care 

o am este faptul ca pe ordinea de zi lipseste ultimul punct valabil pentru toate sedintele de 

Consiliu Local, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si consilierilor locali si declaratii 

politice’’, fata de aceasta lipsa am o intrebare catre d-l secretar, de ce lipseste ? 

 D-l Danila Vasile: Conform dispozitiei, primarul hotaraste proiectele supuse spre 

dezbatere Consiliului Local. In dispozitia 56 s-au trecut numai proiectele de hotarare, avand in 

vedere situatia de urgenta in care ne gasim. 

 D-na Avram Nuta: In calitate de presedinte de sedinta o trecem pe loc pe ordinea de zi, 

acest punct devine punctul 6 al ordinii de zi. Il invit pe d-l secretar general, Danila Vasile sa ne 

citeasca ordinea de zi a sedintei de astazi completata asa cum am precizat, cu punctul 6, 

,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si consilierilor locali si declaratii politice’’. 

 D-l Danila Vasile : Domnilor consilieri, asa cum ati luat la cunostinta si de pe site-ul 

primariei si prin invitatiile transmise ati fost convocati conform dispozitiei 56 din 24.04.2020, in 

format electronic, telefonic. 

 D-l Danila Vasile da citire ordinii de zi. 

 Art.1 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului cadru –actualizat- de 

functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art.2 Proiect de hotarare privind aprobarea Comisiei de evaluare a performantelor 

profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna Scorteni, pentru anul 2019. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art. 3 Proiect de hotarare privind executia bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

ROMÂNIA       
 JUDEŢUL BACĂU                                                                    

PRIMĂRIA                                                                

COMUNEI SCORTENI 
    -CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    

Localitatea Scorteni, Judeţul Bacău; Telefon: 0234/354500; Fax: 0234/354565 
Cod Poştal: 607550 

 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



 Art. 4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art. 5 Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in domeniul public al UAT Scorteni a 

construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

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

politice. 

 D-na Avram Nuta: In acest moment vom trece la procedura de vot, apeland fiecare 

consilier in ordine alfabetica, iar eu in calitate de presedinte a consiliului imi voi exprima votul 

pe fiecare proiect de hotarare la urma. Fac precizarea ca prima intrebare pe care o voi adresa 

fiecarui consilier, este exprimarea votului pe ordinea de zi a sedintei, adica votul fiecarui 

consilier incepe cu votul pe ordinea de zi, daca este de acord cu ordinea de zi, dupa exprimarea 

votului fata de ordinea de zi vom continua cu fiecare consilier individual pe cele 6 puncte de pe 

ordinea de zi.  

 Este apelat d-l Ambarus Mircea. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-l Ambarus Mircea: Adevarat a Inviat!  

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Ambarus Mircea: Sunt pregatit, am toata documentatia. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot proiectul de hotarare pentru 

modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 

Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-voastra pentru primul proiect 

de hotarare ? 

 D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord, va spuneam de la inceput, am citit si regulamentul si 

spune destul de clar si din lege ca putem sa ii dam drumul sub aceasta forma telefonica. 

 D-na Avram Nuta:  Deci primul, sunteti de acord? 

 D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord! 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-l Ambarus Mircea: Dupa cum va spuneam, sunt de acord cu  art. 1 din proiectul de 

hotarare. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Ambarus Mircea: Am vazut si componenta comisiei, ca si presedinte de comisie si 

membrii, sunt de acord cu aceasta propunere. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-l Ambarus Mircea: Discutand telefonic, este alta treaba, celelalte intrebari o sa le 

notam si cand v-a da Dumnezeu si vom putea sa fim intr-o sala de sedinta o sa intrebam, deci 

sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020 



 D-l Ambarus Mircea: Nu avem ce face, e bine ca avem cu ce sa ne descurcam,si cum am 

primit banii acestia, dupa cum vad treaba asta,  sunt de acord si cu acest articol din ordinea de zi. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii 

in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-l Ambarus Mircea: Aici tot la fel, vroiam sa mai pun niste intrebari ca am vazut, 

perioada cat s-a lucrat la parcul pentru satul Scorteni si Grigoreni, ce s-a dat la o parte s-a aruncat 

intr-un colt acolo, dar nu avem ce face, tot legiuitorul spune ce avem de facut in situatia cand se 

fac constructii in inventarul comunei, sunt de acord si cu acest punct.  

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,,Intrebari, interpelari , informari ale 

primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-l Ambarus Mircea: D-na presedinta, asa cum spuneam la inceput, intrebari nu putem 

pune pentru ca in situatia aceasta, daca i-as pune intrebare d-lui primar, sa zicem asa daca este 

langa d-voastra, nu au....,  intrebarile vor fi puse atunci cand vom scapa de aceasta pandemie, le 

avem notate pentru fiecare punct in parte si la prima sedinta cu siguranta ca o sa mai fie ceva 

probleme, singura problema este sa avem grija toti sa scapam cu bine de aceasta situatie. Singura 

problema in aceasta situatie pentru unitate, atentie cum este cheltuit banul public! Sanatate! 

            Este apelata d-na Ceausu Narcisa. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-na Ceausu Narcisa: Adevarat a Inviat!  

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatita? 

 D-na Ceausu Narcisa: Sunt pregatita. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-na Ceausu Narcisa: Sunt de acord cu ordinea de zi, numai ca lipseste punctul 6, 

intrebari, interpelari, vad ca nu mai este. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot proiectul de hotarare pentru 

modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 

Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-voastra pentru primul proiect 

de hotarare ? 

 D-na Ceausu Narcisa: Pentru primul proiect de votarare votul meu este nu, pentru ca 

dupa cate am citit si eu si m-am documentat zilele acestea, noi, consilierii locali trebuia sa 

hotaram cum vor avea loc sedintele si cum nu am hotarat nimic, nu stiu cine a hotarat asa ceva, 

am inteles ca de la Guvern a venit luna trecuta, lege cu privire la asa ceva, nu sunt de acord, 

primul punct nu sunt de acord, votez nu. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la art 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-na Ceausu Narcisa: Aici tot la fel, dar art. 2 nu este acesta, este Proiect de hotarare 

privind aprobarea Comisiei de evaluare a performantelor...., nu este acesta ? 

 D-na Avram Nuta:  Nu. 

 D-na Ceausu Narcisa: A, este ce am spus la punctul 1, nici aici nu sunt de acord, am spus 

motivul mai inainte. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-na Ceausu Narcisa: Am vazut in proiect comisia formata din doi membrii ai 

consilierilor, nu stiu cine i-a desemnat, dupa cate am citit si m-am documentat trebuia sa 



desemnam noi, noi consilierii sa votam pe cineva, am vazut ca sunt hotarati deja, nu sunt de 

acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-na Ceausu Narcisa: Nici cu acesta nu sunt de acord, penytru ca nu se intelege nimic din 

ce s-a scris in proiect, clar nu sunt de acord nici cu acesta. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020. 

 D-na Ceausu Narcisa: Am vazut ca s-a facut si la noi la primarie rectificarea care a facut-

o Guvernul, dar m-am uitat si la rectificarea cealalta facuta si cheltuielile sunt dulbe si alteori 

triple, nu sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii 

in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-na Ceausu Narcisa: Aici nu sunt de acord absolut deloc pentru ca numai parcuri nu ne 

trebuie acum, cand toata lumea este in pandemie si eu nu am auzit in satul nostru sa fie dotat 

cineva cu o masca, cu o pereche de manusi sa fie voluntari cum au fost si la Biserica cand s-a dat 

lumina, nici un voluntar sa se duca la batrani, cel putin din satul Scorteni, eu stiu o ulita intreaga, 

care este o singura fata care se duce si le aduce paine, apa, cand vine de la servici, schimbul unu 

sau schimbul doi, primeste telefoane, nu mai vorbim de nici o dezinfectie, sau chiar daca s-au 

facut lucrurile astea, macar sa se fi spus ca sa stim si noi, prostii din sat ca s-a facut ceva, la noi 

nu s-a facut nimic, deci nu sunt de acord nici cu proiectul nr. 5, mai ales ca cine stie cand o sa 

mearga copii sa se joace. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,,Intrebari, interpelari , informari ale 

primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-na Ceausu Narcisa: Vreau sa intreb daca s-a facut ceva impotriva COVID-ului si ce s-a 

facut? Fapte reale, am fost la femeia respectiva, i-am dat manusi, am ajutat-o, nu stiu ce i-am 

cumparat si la Moinesti, toata primaria, politia, Parjol, Beresti, vecinii nostrii, toti s-au dus la 

batrani, inainte de Pasti, cu pandemia asta si cu interdictiile acestea foarte mari, vreau fapte reale, 

am fost la cutare, la cutare, sa vad si eu in satul nostru Scorteni, cine a fost, unde a dus si ce a 

dus? Dezinfectie absolut nimic, nimic, nimic! Asta este tot! Mai am o intrebare cu islazul, cu 

intrarea vacilor pe islaz, se trimite de la Ana la Caiafa, de la politie la primarie, cum a intrat 

cineva netrimis de nimeni si netinut in spate de nimeni in islazul vacilor? Stiind ca vaca nu 

mananca dupa oi, dupa gasti, dupa cai, cine le-a dat voie? Normal ca am auzit ca este cumatrul 

lui cutare si are pe cineva in spate, daca ei oamenii, ma pun eu in locul lor,ca si eu am doua vaci, 

daca intra cineva pe terenul meu, pe care eu il pltaesc si la primarie si la APIA, sunt inregistrata, 

cum a intrat respectivul in islazul vacilor, a oamenilor? Mai ales ca si asa mai avem cateva vaci 

amarate! Asta este o alta intrebare la care vreau sa mi se raspunda, ce s-a facut si cum sa intre in 

islazul oamenilor, ca si cum ar intra in curte la mine, eu intru in curte la cineva si vin cu vaca sau 

calul? Aici este ceva care nu este la locul lui! Atat am avut de spus! 

 D-na Avram Nuta:  Va multumim d-na Ceausu! 

 D-na Ceausu Narcisa: Multumesc si eu sanatate multa! 

 D-l Danila Vasile: D-na presedinta, nu imi este clar cum a ramas la ordinea de zi. 

 D-na Avram Nuta:  Ordinea de zi, da. 

 D-l Danila Vasile: Deci a aprobat-o. 

 Este apelata d-na Creanga Vasilica. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat! Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem 

sedinta cu exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatita? 

 D-na Creanga Vasilica: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 



 D-na Creanga Vasilica: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot proiectul de hotarare pentru 

modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 

Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-voastra pentru primul proiect 

de hotarare ? 

 D-na Creanga Vasilica: Aprob primul punct, dar mi-ati zis si de punctul 6. Punctul 6 nu il 

avem pe ordinea de zi. 

 D-na Avram Nuta: L-am propus astazi. 

 D-na Creanga Vasilica: A, si acum daca sunt de acord cu primul punct sau cu punctul 6? 

 D-na Avram Nuta: Nu, cu primul punct. 

 D-na Creanga Vasilica: Da. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-na Creanga Vasilica: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020 

 D-na Creanga Vasilica: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii 

in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-na Creanga Vasilica: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,,Intrebari, interpelari , informari ale 

primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-na Creanga Vasilica: Aici as avea multe intrebari de pus, dar avand in vedere situatia 

care este si cum decurge sedinta, ma abtin. Nu am ce sa comentez acum. 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos! 

 D-na Creanga Vasilica: Cu placere, o zi buna! 

 Este apelat d-ul Hagima Ovidiu, dar acesta nu poate fi contactat. 

 Este apelat d-ul Magirescu Ion. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-l Magirescu Ion: Adevarat a Inviat! 

 D-na Avram Nuta: D-le consilier, sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem 

sedinta cu exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Magirescu Ion: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Magirescu Ion: Da. Dar am ceva de comentat, lipseste ultimul punct. 

 D-na Avram Nuta: L-am adaugat astazi pe ordinea de zi. Va fac precizarea ca ordinea de 

zi a sedintei a fost completata cu punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , 

informari ale primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot 

proiectul de hotarare pentru modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a 



Consiliului Local al comunei Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-

voastra pentru primul proiect de hotarare ? 

 D-l Magirescu Ion: Sunt impotriva. 

 D-na Avram Nuta: Nu, noi acum daca votam ordinea de zi, primul proiect. Sunteti de 

acord cu ordinea de zi? 

 D-l Magirescu Ion: Da. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la articolul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-l Magirescu Ion: Sunt impotriva. Trebuie sa motivez de ce sunt impotriva? 

 D-na Avram Nuta:  Nu, cum credeti d-voastra! 

 D-l Magirescu Ion: Am vazut la punctul 1 referatul de aprobare, ca a fost primita la 

primarie o adresa 46408 din 23.03.2020 de la Ministerul Lucrarilor Publice si Dezvoltarii si 

Administratiei si atat, a fost enuntata si nu s-a discutat nimic la adresa respectiva si nu mai discut 

in continuare, ce prevede, Regulamentul cadru de organizare si functionare. 

 D-l Danila Vasile: Este trecut in preambulul Regulamentului ce prevede. 

 D-l Magirescu Ion: In 23.03, de ce nu s-a anuntat, nu a fost convocata nici sedinta in luna 

respectiva... 

 D-l Danila Vasile: D-le consilier, adresa este plecata de la Minister in 23 si este 

inregisstrata la primarie pe 31 martie, este preambulul regulamentului, prima pagina. 

 D-l Magirescu Ion: Daca se convoca o sedinta d-le secretar general si era vorba si de 

seriozitate, adica cum organizam noi o sedinta acolo, la distanta... 

 D-l Danila Vasile: Daca ea este venita pe 31, cand doreati d-voastra sa facem sedinta? 

Intai era a doua zi, hotarati d-voastra. 

 D-l Magirescu Ion: Sunt impotriva la punctul 1. 

 D-l Danila Vasile: Daca nu trece acesta, nu mai facem sedinta. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Magirescu Ion: Cine a ales aceasta comisie? Nu trebuia sa fie aleasa in Consiliul 

Local? 

 D-l Danila Vasile: Sunt modificari pe Ordonanta 57 care modifica Legea 215, sunt 

incadarile date de Ordonantaa 57 care se aplica incepand cu 2020 pentru alegerile administrativ 

locale, parlamentare, s.a.m.d. 

 D-l Magirescu Ion: Nu are cum, comisia asta a fost aleasa tot din doi membrii, primar 

PSD, doi membrii PSD si membrii care analizeaza activitatea secretarului general, care este o 

persoana cu studii superioare, cine o realizeaza, cei cu studii inferioare? 

 D-l Danila Vasile: Consilierii sunt alesi prin vot popular, eu nunpot sa maa opun sau sa 

aduc amendamente la proiectul de hotarare din moment ce primarul a dispus si a hotarat ceea ce 

este in proiectul de hotarare si este in conformitate cu reglementarile din OG 57 in vigoare. 

 D-l Magirescu Ion: Dupa ce criterii s-a ales comisia asta? 

 D-l Danila Vasile: Daca primarul face proiectul de hotarare si respecta cadrul legal, mai 

departe nu pot sa va spun, nu am de unde! 

 D-l Magirescu Ion: Sunt impotriva! 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-l Magirescu Ion: Ce cheltuieli sunt enumerate acolo, tot impotriva! 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020 

 D-l Magirescu Ion: S-a spus in sedintele anterioare, sa prezinte, s-a luat din partea dreapta 

si s-a pus in partea stanga, banii respectivi acolo la cheltuieli, iar ni s-a enumerat in mare, sunt 

impotriva! 



 D-na Avram Nuta:  Trecem la articolul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

intrarii in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni 

si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-l Magirescu Ion: Sunt impotriva. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,,Intrebari, interpelari , informari ale 

primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-l Magirescu Ion: Daca se facea de exemplu luna trecuta o sedinta si ne spunea d-l 

primar, d-le facem o sedinta, din banii respectivi, ii donam toti, eu cred ca erau de acord, nu pot 

sa vorbesc in numele la fiecare consilier, dar puteam sa donam banii aia sa facem sedinta, niste 

masti, aparate pentru dezinfectie la nivel de comuna, se puteau lua doua aparate pentru 

dezinfectie, masti, manusi, ce trebuie pentru astfel de treburi, ajutorarea batranilor, au fost 

discutii am inteles, a venit la mine unul si l-am sunat pe d-l primar, de pe la Bogdanesti, Vasile 

ca i-a luat copii, ca nu are ce manca cu nevasta, d-l primar nu mi-a dat nici un raspuns, a zis ca 

doar nu o sa-i dea din banii lui, eu ce sa, asta i-am zis si eu omului si l-am trimis acasa. Daca nici 

pe noi nu ne-a chemat la sedinta, eu Vasile Budeanu, sa-ti dau din buzunar? Si prin Grigoreni nu 

am auzit sa fie ajutat nici un batran, toti au zis ca au rude, au, dar trebuia si primaria sa ajute. 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos! O zi buna va doresc! 

 D-l Magirescu Ion: La fel! 

 Este apelat d-l Ondu Adrian-Alexandru, dar acesta nu poate fi contactat. 

 Este apelat d-l Pavel Vasile. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-l Pavel Vasile: Adevarat a Inviat! 

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Pavel Vasile: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Pavel Vasile: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot proiectul de hotarare pentru 

modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 

Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-voastra pentru primul proiect 

de hotarare ? 

 D-l Pavel Vasile: Da. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-l Pavel Vasile: Sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Pavel Vasile: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-l Pavel Vasile: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020 

 D-l Pavel Vasile: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii 

in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 



 D-l Pavel Vasile: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,,Intrebari, interpelari , informari ale 

primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-l Pavel Vasile: Nu am nimic de comentat si de declarat. 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos! 

 D-l Pavel Vasile: O zi buna! 

 Este apelat d-l Palcau Adrian. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-l Palcau Adrian: Adevarat a Inviat! 

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Palcau Adrian: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Palcau Adrian: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot proiectul de hotarare pentru 

modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 

Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-voastra pentru primul proiect 

de hotarare ? 

 D-l Palcau Adrian: Referitor la primul proiect de hotarare sunt pentru, referitor la 

aprobarea Regulamentului cadru. 

 D-na Avram Nuta: Ordinei de zi, primul proiect. 

 D-l Palcau Adrian: Sunt pentru. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-l Palcau Adrian: Sunt pentru. 

 D-na Avram Nuta: Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Palcau Adrian: Sunt pentru. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-l Palcau Adrian: Sunt pentru. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020 

 D-l Palcau Adrian: Sunt pentru. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la articolul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

intrarii in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni 

si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-l Palcau Adrian: Sunt pentru. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,,Intrebari, interpelari , informari ale 

primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-l Palcau Adrian: Nu am. 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos! 

 D-l Pavel Vasile: Multumesc si eu, o zi buna si sanatate! 

 Este apelat d-l Vrote Vasile. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-l Vrote Vasile: Adevarat a Inviat! 



 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Vrote Vasile: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Vrote Vasile: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot proiectul de hotarare pentru 

modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 

Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-voastra pentru primul proiect 

de hotarare ? 

 D-l Vrote Vasile: Pe primul proiect de hotarare sunt pentru. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-l Vrote Vasile: Sunt pentru. 

 D-na Avram Nuta: Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Vrote Vasile: Sunt pentru acest proiect de hotarare. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-l Vrote Vasile: Sunt pentru acest proiect de hotarare. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la articolul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020 

 D-l Vrote Vasile: Sunt pentru acest proiect de hotarare. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la articolul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

intrarii in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni 

si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-l Vrote Vasile: Sunt si pentru acest proiect de hotarare. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,,Intrebari, interpelari , informari ale 

primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-l Vrote Vasile: Nu, e un subiect mai amplu care prin telefon nu pot sa-l dezbat. 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos! 

 D-l Pavel Vasile: Multumesc si eu, o zi buna! 

 D-l Danila Vasile ii comunica d-nei presedinte de sedinta ca d-l Ondu Adrian Alexandru 

poate fi contactat. 

 Este apelat d-l Ondu Adrian-Alexandru. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Adevarat a Inviat! 

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot proiectul de hotarare pentru 

modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 



Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-voastra pentru primul proiect 

de hotarare ? 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Sunt de acord cu ordinea de zi si pentru primul proiect, 

pentru proiectul de hotarare de aprobare a Regulamentului cadru. 

 D-na Avram Nuta: Acum vi-l citesc. Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru 

aprobarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 

Scorteni.” 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Da, sunt de acord, am vazut si ca fac parte din aceasta 

comisie. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020. 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii 

in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6,  ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Ce pot sa zic, stati acasa si paziti-va! 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos! 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Cu placere, o zi buna! 

 Este apelata d-na Cobuz Lidia-Elena. 

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatita? 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Va supun pentru vot proiectul de hotarare pentru 

modificarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei 

Scorteni. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi, care este votul d-voastra pentru primul proiect 

de hotarare ? 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020. 



 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii 

in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6,  ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Nu am nimic de declarat. 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos! 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: La revedere! 

 Este reapelat d-l Hagima Ovidiu. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-l Hagima Ovidiu: Adevarat a Inviat! 

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Hagima Ovidiu: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Hagima Ovidiu: Da, lipseste ultimul punct. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi ? 

 D-l Hagima Ovidiu: Sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta: Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-l Hagima Ovidiu: As avea o intrebare la inceput, daca noi avem comentarii pe baza 

proiectelor, putem sa le exprimam, noteaza cineva? 

 D-na Avram Nuta: Sunt inregistrate. 

 D-l Hagima Ovidiu: La punctul 1, cu aprobarea Regulamentului cadru actualizat, eu 

consider ca in acest proiect sunt doua lucruri care ar fi trebuit sa fie separate, unu, in prima parte 

se spune despre modul de desfasurarea a sedintei, care eu cred ca trebuia stabilita de Consiliul 

Local, printr-un proiect de hotarare intr-o sedinta anterioara, ii bagata aici ciudat, spune asa, 

constituirea Consiliului Local, norme preliminare privind constituirea Consiliului Local Scorteni, 

apoi incepe cu modul de desfasurare a sedintei, e ciudat! Cu regulamentul, banuiesc ca este cel 

pe care l-am aprobat si acum 4 ani, nu am treaba cu regulamentul, banuiesc ca este corect, in 

totalitate, datorita faptului ca sunt doua lucruri in acelasi proiect, doua chestii diferite, voi vota 

impotriva. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Hagima Ovidiu: Aici am vazut ca s-a stabilit, s-a propus, mai bine zis o comisie, din 

care face parte d-l primar, nu am nimic impotriva si doi consilieri, nu inteleg, sau nu stiu pe ce 

criterii s-au ales cei doi consilieri, nu am nimic impotriva celor doi, sunt la fel ca toti ceilalti 

consilieri, numai ca nu inteleg criteriul dupa care s-au stabilit cei doi consilieri, putea fi gasita o 

alta modalitate sau o modalitate de alegere a celor doi consilieri, votez impotriva. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-l Hagima Ovidiu: Nu sunt de acord cu unele cheltuieli, voi vota tot impotriva. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020. 



 D-l Hagima Ovidiu: Aici ca la toate proiectele de rectificare, nu se precizeaza exact de 

unde se iau banii, banuiesc ca, daca stii contabilitate, banuiesc ca as intelege, trebuia sa ni se 

prezinte eventual, intr-o foaie separata, de unde se iau banii si unde se duc si cu ce scop! Votez 

impotriva! 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii 

in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-l Hagima Ovidiu: Aici in titlul proiectului de hotarare spune asa, ,,sa intre in domeniul 

public al construirii si dotarii”, nu cred ca poate sa intre o actiune in domeniul public, era bine 

cum era la articolul 1, se aproba inscrierea in domeniul public al comunei Scorteni a parcurilor 

din satele Grigoreni si Scorteni, eventual scrii, completat cu toate dotarile efectuate, datorita 

faptului ca eu consider ca titlul proiectului de hotarare, voi vota impotriva. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6,  ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-l Hagima Ovidiu: Am doar o intrebare, daca la nivelul primarului exista o situatie cu 

persoanele batrane care nu au posibilitati de deplasare, cu persoanele aflate in situatii dificile si 

care trebuiesc ajutate in aceasta perioada? Atat 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos si va dorim o zi frumoasa! 

 D-l Hagima Ovidiu: Multumesc, la fel! 

 Este apelat d-l Zamfirescu Eugen. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat!  

 D-l Zamfirescu Eugen: Adevarat a Inviat! 

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Zamfirescu Eugen: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Zamfirescu Eugen: As vrea in primul rand sa ma clarificati pentru ca nu suntem acolo 

si nu stim, daca se consemneaza discutiile si cine le consemneaza? 

 D-na Avram Nuta: Nu avem, deci avem inregistrare audio-video. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Deci este prezenta televiziunea libera? 

 D-na Avram Nuta: Da. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Deci nu consemneaza nimeni discutiile, asa era normal, sa fie 

cineva care consemneaza discutiile la toate sedintele. 

 D-na Avram Nuta: Sunt inregistrari. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Da, m-am lamurit! 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’.  

 D-l Zamfirescu Eugen: Am observat si eu ca lipseste acest punct de pe ordinea de zi 

intentionat, dar apreciez in afara acestor chestiuni, care le-am intrebat si cu care m-ati si informat 

d-voastra ca sedinta, aceasta sedinta este in afara cadrului legal, intru-cat noi, Consiliul Local, nu 

am adoptat prin hotarare de Consiliu, o forma telefonica de desfasurare a sedintei. A fost un 

ordin, la sfarsitul lunii martie al Ministrului Administratiei, in care Consiliile Locale cu celeritate 

trebuiau sa se intample acolo, intr-o sedinta in care se adopta forma electronica de desfasurare pe 

timpul starii de urgenta a sedintelor de exprimaare a votului, drept urmare, sunt de acord cu 

ordinea de zi, dar imi rezerv dreptul de a sesiza in contencios aceasta chestiune, mai mult decat 

atat, suntem si in situatia unui abuz in serviciu si de regula in aceste situatii, hotararile pot fi 

declarate nule, de drept, dar mergem in continuare sa ne facem treaba noi. Deci sunt de acord cu 

ordinea de zi. 

 D-na Avram Nuta: Multumim. 



 D-na Avram Nuta: Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-l Zamfirescu Eugen: Doamna, noi avem un regulament cadru aprobat intr-o hotarare 

anterioara, este invocata aici in proiectul de hotarare, in partea informativa, din fata, deci nu era 

necesar sa se vina din nou cu regulamentul la aprobat, nu era necesar! Daca erau modificari care 

erau necesare de facut dupa Codul Administrativ, trebuiau sa se faca in termenul legal prevazut 

de lege, atunci, adica in trei luni de zile. Mai mult decat atat, eu am rasfoit regulamentul pentru 

ca l-am listat tot si la capitolul 4, poate ati vazut si d-voastra, dar si ceilalti, se refera la 

functionarea Consiliului Local Moneasa, ce aprob eu aici?! 

 D-l Danila Vasile: Este greseala de tehnoredactare. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Suntem intr-o ecuatie a incompetentei crase. Mai mult decat atat, 

aceasta modificare, deci era o simpla modificare care se facea anterior, doamna, exact cum am 

spus, la regulamentul de functionare care avea izvorul din acel ordin al Ministrului 

Administratiei, pe timpul pandemiilor, starilor de urgenta, se adopta prin hotarare, deci noi atunci 

trebuia sa facem o hotarare a Consiliului Local intr-o sedinta cu 2-3 puncte pe ordinea de zi pana 

la sfarsitul lunii martie si eram in legalitate. Eu nu sunt de acord cu propunerea asta cu care s-a 

venit acum, de hotarare cu regulament actualizat, dupa ce, de ce, deci imi pare rau, nu sunt de 

acord cu aceasta chestiune, mai ales ca vad aici Consiliul Local Moneasa, chiar asa am ajuns? Nu 

sunt de acord, sunt impotriva acestui proiect! 

 D-na Avram Nuta: Am notat. Trecem la punctul 2, la ,,Proiect de hotarare privind 

aprobarea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. 

comuna Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-na presedinta, dupa Codul Administrativ, Ordonanta 57, 

activitatea asta era, trebuia facuta pana in 31.03, deci noi si aici suntem in afara termenului legal. 

Cu atat mai mult, domnul Vasile mai aveao problema de rezolvat dupa intrarea in vigoare a 

Codului Administrativ care i-am cerut-o expres si era in interesul domniei sale, personal sa 

modifice Organigrama Scorteni prin hotarare de Consiliu Local, functia de secretar in secretar 

general, nici pe aia nu a facut-o, deci functia, ati vazut ca se semneaza peste tot cu functia de 

secretar general, nu este in legalitate, nu ai facut hotarare de Consiliu Local in termenul prevazut 

in Codul Administrativ. Mai mult decat atat, nu stiu daca d-voastra ati vazut in mapa, dar eu nu 

am gasit in mapa nici un document si nici pe internet, unde s-au publicat si de unde am si listat, 

nici un document prin care sa fie propus un calificativ, este proiect de hotarare in fata, este un 

referat de specialitate in care se spune ca comisia de evaluare este formata din primar si doi 

consilieri locali desemnati in acest scop, cu majoritate simpla prin hotarare de Consiliu Local, 

materialul acesta, al consilierilor, nu exista la mapa, mai mult decat atat, iar suntem intr-o situatie 

de abuz in serviciu, primarul, ordonatorul principal de credite, scrie in referat, aprob, consilierul 

Vrote si consilierul Ondu, dar nu stabileste el treaba asta, asta este prin vot in Consiliu, pentru ca 

trebuie sa tinem cont si aici, cine face evaluarea unui om cu facultate de drept, caci daca nu avem 

altii din consilieri cu facultate de drept, macar ne face evaluare dupa standardele prevazute in 

legea aia de evaluare a secretarilor, ii face cineva cu studii superioare, astia au amandoi studii 

superioare, Vrote si Ondu? Ma indoiesc! Mai mult decat atat, nu gasesc treburile astea puse aici, 

vreau sa vad si eu calificativul, are foarte bine, are bine, are satisfacator, are nesatisfacator. Ce sa 

aprob eu aici? Eu as fi vrut sa vad o propunere, chiar daca s-a incalcat in mod grosolan legea si s-

a stabilit abuziv cine sa-i faca, cu tendinta de a interpreta orice in afara de lege, ca asta-i fara de 

lege, nu mai este lege aici, eu nu vad un document in care sa vad ce calificativ i-ati propus d-lui 

asta, nu vad, deci nu am cum sa fiu de acord si nu votez asa ceva, este o mizerie. 

 D-na Avram Nuta: Am inteles, deci nu. Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare 

privind executia bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-na presedinta, dragi colegi, eu m-am uitat si am citit foarte 

atent si am facut comparatie si cu trimestrele I din anii precedenti, am documentele de la toate 

sedintele, am facut aseara o analiza si am constatat ca sumele din cheltuielile din primul 



trimestru 2020, sunt foarte mari, foarte mari, unele sunt chiar duble, nu va mai spun ca unele sunt 

ridicole! D-na contabila nu a fost niciodata receptiva la ceea ce am cerut eu, ce au cerut ceilalti 

consilieri, ca sa siguram o mai buna transparenta, o mai buna intelegere a problemelor, nu sunt 

de acord si am spus-o mereu, de cel putin doi ani incoace vis-a-vis de modul cum se cheltuie 

banul fara numar, fara nici o tendinta de economisire, fara nici o tendinta rationala pe capitole, 

nu imi place deloc cum se cheltuie banii, o executi bugetara doamna presedinta, asta inseamna, 

modul cum se cheltuie judicios si rational banii, ori sa aruncam banii asa fara numar, cati mai 

multi si cat mai repede, niciodata nu am sa fiu de acord in comuna Scorteni, indiferent de ce 

pozitie o sa ocup vreodata, sau nu o sa ocup, nu sunt nici ca simplu cetatean de acord cu treaba 

asta, nici ca consilier si nu votez asa ceva, votul meu este nu. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu m-am asteptat la rectificarea bugetara, ma uitam acum, sa vad 

asa cum am cerut de ani de zile, doamna scrieti in stanga, de unde conturile, in dreapta de unde 

vin, unde pleaca, sa fim mai transparenti, sa inteleaga orice om, oricine, nu s-a tinut niciodata 

cont de treaba asta. Mai mult decat atat, eu m-am asteptat la aceasta rectificare bugetara care a 

venit datorita, noi nu ttebuia sa o facem acum daca nu era situatia asta, dar am facut-o ca si 

Guvernul a facut-o ca suntem in stare de urgenta, fiind subiectul Corona-virus, dar ma asteptam 

ca un miliard de la salarii sa il duca prin aceasta rectificare bugetara pentru comunitate, pentru 

cumoararea de masti de protectie, iata, suntem obligati si toate primariile au cumparat masti la 

oameni, intram de pe 15 mai si trebuie sa purtam obligatoriu, dar oamenii nu au, ma astepta sa 

luam si alte masuri, manusi, in masurile astea de Corona-virus toti ne-au depasit, noi nu am facut 

mai nimic, deci nu am cum sa fiu de acord cu o rectificare bugetara care nu reflecta situatia reala 

in care se afla Romania, judetul Bacau, comuna Scorteni, nu sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Deci votul este nu, trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare 

privind aprobarea intrarii in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor 

din satele Scorteni si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-l Zamfirescu Eugen: Noi ca sa dezvoltam niste proiecte, acolo este vorba de cele doua 

proiecte de 52500 de euro, cu mini locurile de joaca la copilasi, arondate gradinitilor, noi cu asta 

ar fi trebuit sa incepem, cu intrarea in domeniul public, mai mult decat atat, in momentul cand s-

au finalizat lucrarile nu s-au facut receptiile finale, nu cred ca s-au obtinut deconturile pentru ca 

documentul care se cere aprobat trebuie sa in dosarul de la AFIR, imi imaginez eu cum sta treaba 

aici, dar nu am vazut, scrie undeva aici doamna in art. 3, se completeaza un inventar aal 

comunelor , lipseste o anexa a inventarului pe care trebuia sa o vedem si noi acum, intrarea in 

domeniul public, daca eu nu vad ce s-a facut acolo cu documentul in fata, nu am ce sa aprob, 

credeti-ma, nici documentul de specialitate facut de d-na Cobuz nu este semnat, daca il citesti nu 

intelegi nimic, l-am luat si l-am dat pe toate partile, nu stiu de unde este luata partea asta 

introductiva, partea astalalta pentru ca ceea ce era cel mai important pentru mine, anexa asta cu 

inventarul bunurilor nu este aici si atunci imi pare foarte rau, desi lucrul acesta l-as fi aprobat 

pana la urma pentru ca are o logica in obtinerea de fonduri la finalizarea dosarului cu AFIR-ul, 

desi trebuia inceput cu asta, dar nu am ce sa aprob, deci votul meu este negativ. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6,  ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-l Zamfirescu Eugen: As vrea pentru sedinta urmatoare, cand va mai fi, nu stiu eu, doar 

domniilor lor o sa stabileasca, as vrea sa raspuna primarul comunitatii noastre, de ce la intrarea in 

stare de urgenta nu a venit in Consiliul Local, iata tot in martie, mai era un subiect, cu un plan de 

masuri de anti Corona-virus, si atunci noi, cu totii undeva la final de martie, poate chiar 30-31 

martie, aveam si un plan de masuri aprobat in Consiliul Local, care era izvorul unor cheltuieli 

care veneau in rectificarea bugetara, cand o faceam, o discutam din martie, acest plan de masuri 

as vrea sa-l vad si eu intocmit in luna martie, la intrarea in stare de urgenta a comunitatii noastre, 

tot pentru sedinta urmatoare, mai am o chestiune pe care vreau sa o lamurim, dar fac apel la tot 



Consiliul Local, pentru ca am constatat din analizele pe care le-am facut in anii anteriori 

mandatului, deci cei 4 ani ai nostrii, am constatat ca in proiectele de buget noi am aprobat in 

fiecare an, cam 4-500 de milioane lucrari la drumuri, modernizarea drumurilor comunale, deci d-

na presedinta, daca facem un calcul simplu, caci si anul asta avem tot o suma de 40-50000 lei la 

drumuri, care am aprobat-o noi, deci 4 ani inseamna vreo 160000, spre 200000 lei, la care 

adaugam cele 16 miliarde din august 2018 care s-au primit ca urmare a calamitatilor care au avut 

loc, iata ca suntem la 18 miliarde anul asta in buget,daca ati fost atenti la sumele defalcate sau pe 

echilibrare, Consiliul Judetean, au mai fost vreo 320000 lei alocati comuniatii tot pentru 

subiectul drumuri, deci in total, pe tot manadatul noi avem o suma de vreo 21 de miliarde, 

aproximativ, pe drumuri. Concluzia mea este ca pe drumuri, nu se vede absolut nimic, am 

soliciat in mod repetat de vreo doi ani, documentele, dosarele cu documentatiile si lucrarile care 

s-au facut la drumuri, ca sa imi fac o idee, clar ca ce este pe drumuri nu se vede nimic, acum fac 

un apel si la colegi dar si la d-l Anton, ca pentru sedinta urmatoare sa vina cu toate documentele 

in Consiliu, sa vedem si noi ce este in realitate in documentele scripte si ce avem pe drumuri, 

pentru ca repet, banii s-au cheltuit si pe drumuri nu se vede nimic si se nasc foarte mari 

suspiciuni. Cam atat mi-a fost cuvantul, va multumesc ca m-ati apelat, repet ca suntem intr-o 

sedinta care nu are temei legal si imi rezerv dreptul de a proceda in consecinta pentru ca nu mai 

putem sa traim in continuare, intr-o ecuatie a faradelegii, a incompetentei, a minciunii si a 

manipularii in administratia noastra! Va multumesc si la revedere! 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos si va dorim o zi frumoasa! 

 Este apelat d-l Zamfirescu Mihai-Silviu, dar nu poate fi contactat. 

 Pana poate fi contactat d-l Zamfirescu Mihai-Silviu, isi exprima d-na Avram Nuta votul 

privind ordinea de zi si prvind proiectele de hotarare. 

           D-na Avram Nuta: Sunt de acord cu ordinea de zi. La punctul 1, la ,,Proiect de hotarare 

pentru aprobarea Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al 

comunei Scorteni”, Votul meu este nu. 

 D-l Danila Vasile: Daca Regulamentul nu trece, toata sedinta cade, sa stiti, asta este 

aprobarea in format electronic, deci aici ziceti nu. 

 D-na Avram Nuta:  Deci la ordinea de zi da, la articolul 1, nu, trec la punctul 2, la 

,,Proiect de hotarare privind aprobarea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale 

secretarului general al U.A.T. comuna Scorteni, pentru anul 2019’’ si aici votul meu este nu. 

Trec la articolul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 

2020’’ si aici votul este nu. Trec la articolul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020, votul meu este, nu. Trec la punctul 5, la ,,Proiect de 

hotarare privind aprobarea intrarii in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor 

parcurilor din satele Scorteni si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau’’, votul meu este nu. 

Trec la punctul 6,  ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si consilierilor locali si 

declaratii politice.’ 

 D-na Avram Nuta este apelata de catre d-l Zamfirescu Mihai-Silviu. 

 D-na Avram Nuta: Hristos a Inviat! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Adevarat a Inviat! 

 D-na Avram Nuta: Sunt Avram Nuta, presedinte de sedinta, incepem sedinta cu 

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti pregatit? 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da. 

 D-na Avram Nuta: Va adresez prima intrebare, sunteti de acord cu ordinea de zi a 

sedintei? 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da, sunt de acord cu ordinea de zi. 

 D-na Avram Nuta: Va fac precizarea ca ordinea de zi a sedintei a fost completata cu 

punctul 6, consacrat tuturor sedintelor, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice.’’. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Deci avem suplimentare la ordinea de zi? 



 D-na Avram Nuta: Da. Daca sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da, sunt de acord cu ordinea de zi. 

 D-na Avram Nuta: Trecem la punctul 1, la ,,Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului cadru –actualizat- de functionare a Consiliului Local al comunei Scorteni.” 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Am studiat documentele referitoare la proiectul de hotarare 

pentru aprobarea Regulamentului, nu stiu, la Regulamentul asta erau discutii la el, nu stiu daca 

pot discuta eu personal, sa ma adresez cu anumite intrebari si doream sa asculte si colegii care 

sunt, sa vedem daca sunt de acord, de modificat la Regulamentul –cadru, de exemplu. Cum 

putem proceda la, cum pun amendament la regulamentul asta cadru, cum pot proceda, cine poate 

sa-mi explice, d-l primar, d-l secretar? 

 D-l Danila Vasile: In principiu daca sunteti de acord cu votul telefonic? 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Sunt de acord cu votul, dar eu vreau sa pun in discutie 

Regulamentul-cadru si sa pun un amendament la Regulamentul-cadru, cum procedez eu ca sa 

vad daca ceilalti colegi sunt de acord cu amendamentul meu la Regulamentul –cadru? 

 D-l Danila Vasile: Regulamentul-cadru este facut in conformitate cu OG 57/2019, iar cu 

avizarea lui in caz de pandemii, cutremure sau alte situatii neprevazute, Guvernul Romaniei prin 

adresa Ministerului Dezvoltarii si Administratiei, ne-au pus in vedere ca admiterea de hotarare de 

Consiliu Local se vor exprima in format electronic, ca atare in format electronic, votul prin 

telefon, din cauza pandemiei nu putem fi mai multi de trei intr-o incapere. Daca aveti nelamuriri 

cu tot ce este in Regulament, este extras din prevederile OG 57/2019 care a modificat legea 215, 

a Regulamentului din septembrie 2016, daca aveti neclaritati puteti sa veniti cu un proiec de 

hotarare, sa-l analizam, sa vedem unde gasim si ce considerati d-voastra ca este necesar sa 

trecem in el. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Am inteles, in mare parte sunt de acord, dar cu un proiect 

de hotarare putem modifica... 

 D-l Danila Vasile: Completarea regulamentului. 

 D-na Avram Nuta:  Deci votul d-voastra este da. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da, pentru Regulamentul-cadru. 

 D-na Avram Nuta:   Trecem la articolul 2, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

Comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. comuna 

Scorteni, pentru anul 2019’’ 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da, am vazut ca d-l primar a propus comisia respectiva, din 

cati membrii este formata comisia? 

 D-l Danila Vasile: 3, presedinte, primar si doi membrii consilieri. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Ca si consilieri locali, nu aveam dreptul sa nominalizam si 

noi consilieri locali pentru a stabilii aceasta comisie? 

 D-l Danila Vasile: Sunt proiecte de hotarare si d-voastra decideti, ele nu sunt legiferate. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: De exemplu eu doream sa numesc o alta persoana care sa 

faca parte din aceasta comisie, cum procedam sa votam aceasta comisie, adica noi ca si Consiliu 

Local suntem obligati sa votam aceasta comisie sau avem si dreptul de a numi o alta comisie si o 

alta persoana care sa faca parte din aceasta comisie? 

 D-l Danila Vasile: Prin Ordonabta 57 se prevede constituirea unei comisii de evaluare a 

secretarului comunei, comisia este propusa de primarul comunei, care este presedintele comisiei. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Nu sunt de acord cu acest proiect. 

 D-l Danila Vasile: Ceea ce ati vazut d-voastra acolo este un proiect de hotarare, care este 

supus spre aprobare. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Nu sunt de acord cu acest proiect. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind executia 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul I 2020.’’ 



 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Nu sunt de acord cu acest proiect, nu mai discut mai mult 

pentru ca am mai multe intrebari si nu are nici un rost, nu sunt de acord cu executia bugetara, 

cum au fost cheltuiti banii. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 4, la ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara-cheltuieli pe trimestrul II 2020’’.  

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Exact ca si la primul primul proiect, am un amendament de 

facut la acest proiect, cum supun amemdamentul pe care il am eu? D-le secretar eu am un 

amendament de facut acum, ca sa pot vota rectificarea bugetara, cum supun la vot amendamentul 

meu, ca sa pot vota eu rectificarea bugetara? 

 D-l Danila Vasile: Suntem intr-un impas aici, nu sunt toti consilierii sa aprobe 

amendamentul, d-voastra il propuneti, nu stiu ce sa va spun. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Aveam chiar doua amendamente de facut la rectificarea 

bugetara si eu acum vreau sa dau curs amendamentului pe care il am de facut si vreau sa fie 

supus la vot de catre ceilalti colegi, sa vad daca sunt de acord sa vad daca votez rectificarea 

bugetara, cum procedez eu acum, in momentul de  fata? 

 D-l Danila Vasile: Sedinta este spre final, d-voastra ati ramas ultimul, nu stiu ce sa vspun, 

doar daca aduceti amendamentul sa-l depuneti la secretariat, sa ajunga la contabilitate si la 

viitoarea sedinta sa-l depunem spre dezbatere, alta solutie nu vad. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Cum fac in momentul asta, sunt obligat sa votez.... 

 D-l Danila Vasile: Nu sunteti obligat! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Eu ca si consilier, vad ca amendamentul meu nu poate fi 

expus si discutat intre colegi sa vedem daca suntem de acord sau nu cu amendamentul pe care il 

am! 

 D-l Danila Vasile: D-na presedinta este de fata, amendamentul trebuie transcris, trebuie 

transmis, tot telefonic, era bun daca era la inceput de sedinta, acum noi discutam pe lege, daca 

eram toti in sala, se propunea amendamentul la buget si fiecare isi spunea votul. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Va mai spun un singur lucru, noi presedintii de comisie, era 

foarte bine sa fim invitati, sa facem exact numarul de persoane conform Ordinului Militar si noi 

puteam exprima un vot si apoi amendamentul pe care il aveam, noi ca si colegi, in urma sedintei 

pe comisii puteam, noi ca presedinti sa ne exprimam propunerea fiecarui coleg si noi puteam 

semna individual, fiecare in functie de cum a avut amendament, sau parere sau vot, pentru ca eu 

acum nu pot sa votez rectificarea bugetara pentru ca nu pot sa-mi exprim parerea si nu pot sa-mi 

promovez amendamentul pe care il am. 

 D-l Danila Vasile: Eu va inteleg si aveti dreptate, dar problema sedintelor pe comisii cade 

in sarcina fiecarei comisii, sa se adune, sa ia hotararile care sunt considerate ca pot fi modificate 

sau pot fi aduse amendamente, noi nu ne putem baga peste comisiile privind rapoartele de 

avizare.  

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Exacta asta ma interesa pe mine, adica, votul meu conteaza 

dar si punctul meu de vedere, eu vreau sa-mi exprim amendamentul, vroiam sa fie expus 

colegilor, sa vedem daca intr-adevar este unul bun sau nu si atunci la exprimarea votului se vede 

exact, nu era nici o problema, trecea sau nu trecea, era o parere a mea personala. 

 D-l Danila Vasile: Asa cum v-am mai spus, era bun daca era depus acest amendament la 

presedintele de sedinta si in timpul dezbaterilor il puneam in discutie, asa era practic, mergea 

repede. Acum ce sa va spun, sunt si eu in prima sedinta care o facem prin vot telefonic si sunt 

atatea carente care nu pot fi acoperite, stiti si d-voastra ca nu ne-am mai gasit niciodata cu astfel 

de situatii, ca atare, v-am spus, trebuia... 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Nu stiu daca o sa treaca rectificarea bugetara si cum trece, 

daca o sa treaca, ceilalti colegi poate au fost de acord, nici o problema, eu nu sunt de acord 

momentan. 

 D-l Danila Vasile: Va abtineti sau sunteti impotriva? 



 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Sunt impotriva rectificarii bugetare pentru ca nu pot sa-mi 

exprim amendamentul pe care il am de facut. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 5, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii 

in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau.’’ 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: In acest proiect de hotarare, in prima faza este foarte bine 

formulat, dar cand intri in partea cu construirea si dotarea parcurilor din satul Scorteni, nu inteleg 

de ce au fost bagate, proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in domeniul public al UAT 

Scorteni, atat, dar nu inteleg ce insemna ,, a construirii si dotarilor parcurilor din satele 

Scorteni’’, cu intrarea lor in domeniul public sunt de acord dar cu restul frazei, ,, construirea si 

dotarea parcurilor nu sunt de acord, ca atare nu sunt de acord cu acest proiect de hotarare intru-

cat in acest proiect de hotarare sunt bagate fortat si dotarea lor, sunt de acord cu intrarea lor in 

domeniul public dar nu sunt de acord cu dotarea lor, pentru ca deocamdata suntem intr-o situatie 

grava la nivel de tara si nu stiu daca asta ar fi o prioritate pentru a dota parcurile din Grigoreni si 

Scorteni, la momentul de fata. Nu sunt de acord cu acest proiect pentru ca nu este delimitat 

corect cu domeniul public si cu dotarea lor. Nu sunt de acord cu acest proiect. 

 D-l Danila Vasile: Vroiam sa va mentionez ca aceste proiecte pentru care se lucreaza cu 

AFIR-ul, ele vin intr-un anumit mod trasate de acolo, stiti ca sunt decontari de facut, sunt situatii 

de predat. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Trebuia sa faceti doua proiecte de hotarare pe chestia cu 

parcurile. Construirea este una iar trecerea lor in domeniul public este alta. Trecerea lor in 

domeniul public este corecta, dar dotarea parcurilor nu trebuia sa fie in acest proiect. Deci nu 

sunt de acord, daca este limitata treaba asta, dotarea lor si cu construirea este altceva, deci nu 

sunt de acord cu acest proiect pentru ca nu este formulata corect aceasta fraza, daca credeti ca 

trebuie sa treaca in domeniul public, sa treaca in domeniul public, dar nu si dotarea lor, deci nu 

sunt de acord cu dotarea parcurilor momentan, ca atare nu sunt de acord cu acest proiect. 

 D-na Avram Nuta:  Votul d-voastra este nu. Trecem la punctul 6,  ,,Intrebari, interpelari , 

informari ale primarului si consilierilor locali si declaratii politice.’ 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Intrebari ar fi foarte multe, d-l primar este prezent? 

 D-na Avram Nuta:  Nu. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Asta doream sa stiu, sa vad daca este prezent sa pot sa 

adresez niste intrebari. Cine mai este prezent? 

 D-na Avram Nuta:  D-l secretar. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Deci sunteti d-voastra, presedinta de sedinta si d-l secretar, 

alte persoane mai sunt prezente? 

 D-na Avram Nuta:  D-l cu televiziunea. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Asta doream sa stiu, daca mai sunt si alte persoane, deci 

sunteti in total 3 persoane, deci avem inregistrata aceasta sedinta. 

 D-na Avram Nuta:  Da. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: In aceasta situatie nu pot sa adresez intrebarile d-lui primar, 

d-l secretar trebuia sa informeze mult mai bine, cum sa procedam la desfasurarea sedintei online 

sau telefonic, noi trebuia sa facem anterior, ca noi veneam cu niste amendamente, sa le aiba 

dansul trecute si sa fie propuse fiecarui consilier in parte, pentru ca stiam treaba asta, dar am 

inteles ca este facuta si o sa formuleze in alt fel, o sa se procedeze la alt mod de a ne exprima 

amendamentele si punctele de vedere sa le supunem la vot de catre colegi, dar am avzut ca nu 

este sub nici o forma, ca atare nu sunt de acord cu punctele pe care le-am mentionat si vreau sa 

mentioneze d-l secretar in procesul verbal. 

 D-l Danila Vasile: Este inregistrata audio-video. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: In sedinta urmatoare care o sa fie, vreau ca toate 

documentele de sedinta care vin de la Consiliul Judetean, de la Prefectura sa le prezinte dinainte 

si exact asa cum am votat fiecare consilier in parte. Fiecare cum ne-am exprimat votul pe fiecare 



proiect, vreau documentele stampilate de la Consiliul Judetean si Prefectura, in sedinta urmatoare 

sa ni le prezinte la mapa sau daca sedintele o sa se poata sa se tina fizic, atunci o sa ni le prezinte 

fizic. Acesta a fost punctul meu de vedere. Va doresc o zi frumoasa! 

 D-na Avram Nuta:  Va mutumim frumos! 

 D-na Avram Nuta, presedinte de sedinta declara inchisa sedinta din data de 30.04.2020. 
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