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PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 30.01.2020, în şedinţa ordinara a Consiliului  Local al comunei Scorteni , 

judetul Bacau 

  

           Consiliul local Scorteni a fost convocat in sedinta ordinara prin dispozitia nr. 9 din 

23.01.2020 pentru sedinta din data de 30.01.2020, ora 12:30. 

           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 prezinta programul 

sedintei, care are urmatoarea ordine de zi: 

             Art.1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Scorteni 

din 12.12.2019, respectiv procesul verbal al sedintei extraordinare din 09.01.2020. 

Prezinta: secretar general, Danila Vasile 

              Art.2. 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  decembrie 2019. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art.3 Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei 

Scorteni, judetul Bacau pentru anul scolar 2020/2021. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art.4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Politia 

Locala a comunei Scorteni, judetul Bacau si Inspectoratul de Politie Judetean Bacau. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art. 5 Proiect de hotărâre privind  aprobarea stabilirii cotei/plafonului maxim lunar privind 

consumul de combustibil pentru autoturismul Dacia Logan din dotarea Primariei Scorteni, judetul 

Bacau. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

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

politice. 

           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 Zamfirescu Eugen: Vad ca in continuare ordinea de zi, si ma asteptam ca la inceputul 

anului sa ne fie clarificate niste aspecte, nu numai vis-a-vis nu numai de anumite proiecte ci si de 

informari, documentari care au venit ca solicitari ale noastre in Consiliul Local, iar pentru ca nu sunt, 
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apreciez ca ordinea de zi nu reflecta la inceput de an 2020, probleme reale administrative. Sunt de 

acord cu ordinea de zi deoarece trebuie sa pot sa iau cuvant la anumite probleme, altfel nu as fi fost 

de acord! 

           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: ,,Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Scorteni din 

12.12.2019, respectiv procesul verbal al sedintei extraordinare din 09.01.2020.” 

             Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Eugen. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Am apreciat continutul si vad ca in ultimul timp cine se ocupa de 

problema aceasta, face treaba cu constioncizitate, dar revin la aceeasi problema pe care am spus-o si 

data trecuta, d-le presedinte, ca noi avem la mapa documentul nesemnat. 

              D-l Ambarus Mircea: D-le secretar, luati-o ca atare si luati masuri! 

   D-l Zamfirescu Eugen: Am spus si data trecuta, la noi la mapa documentul vine semnat! 

              D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord cu d-voastra ! 

   Nemaifiind discutii, d-l Ambarus Mircea supune spre aprobare prcesul verbal al 

sedintei ordinare a Consiliului Local din  12.12.2019 si 09.01.2020 care sunt aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

               D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta, trece la punctul 2 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  decembrie 2019”. 

                Nefiind 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  

decembrie 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 organizarii retelei scolare pe raza comunei Scorteni, 

judetul Bacau pentru anul scolar 2020/2021”. 

             Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Eugen. 

 D-l Zamfirescu Eugen: M-as fi asteptat sa vina si d-na directoare un pic la inceput de an, era 

bine, macar cand incepem anul si cand incepem anul scolar. Documentul, din punctul meu de 

vedere, care vine de la Inspectorat, este in regula nu am nimic cu el, dar vis-a-vis de anumite cifre de 

scolarizare, de copii, prescolari, scolari, gimnaziala, vroiam sa ii pun chiar ei o intrebare, nu fac un 

caz din asta, dar cand vii cu un document foarte important, era bine sa fi fost aici, multumesc! 

         Nefiind discutii, d-l Ambarus Mircea supune spre aprobare proiectul discutat 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 incheierii protocolului de colaborare intre Politia 

Locala a comunei Scorteni, judetul Bacau si Inspectoratul de Politie Judetean Bacau” 

             Se inscrie la cuvant d-l Zamfirescu Eugen. 

                 D-l Ambarus Mircea ii spune d-lui primar sa-l invite pe d-l Balcan Ion, politist local in 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, in sedinta pentru a discuta cu acesta proiectul de 

hotarare 

 D-l Zamfirescu Eugen: Am citit cu mare atentie treaba aceasta si am vazut ca este o baza 

serioasa, legala, este chiar venita adresa, dar nu stiu daca ati observat dar noua ne lipseste chiar 

protocolul de aici, nu este, noi nu aprobam o incheiere, eu as fi vrut acum , noi Consiliul sa discutam 

chiar pe protocolul facut! Noi aprobam protocolul, asta presupune, noi Consiliul vedeam acum cele 
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doua institutii, Politia Nationala, Politia Locala cum si-au asezat pe baza normativelor, a regulilor, a 

documentarelor treburile acestea, a legilor specifice daca vreti! 

             D-l Ambarus Mircea: Din acest motiv l-am invitat d-le consilier, sa explice! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Vedeam, dam un exemplu, dimineata cand vin copilasii la scoala, 

cine gestioneaza trecerea, scrie in protocol, d-le presedinte, nu? Unde este protocolul? 

             D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord cu ce spuneti d-voastra ! Dat fiind faptul ca nu exista 

acest protocol nu stiu daca sunteti de acord cu acest articol... 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-l Balcan, cu d-l Sef de post, cu juristul politiei, cu juristul 

primariei, dadea o forma frumoasa, cu atributiunile specifice fiecarei institutii si noi vedeam 

protocolul, care protocol? Noi de fapt ce aprobam acum? A, aprobam incheierea! Incheierea 

discutiei si o replanificam asa cum trebuie luna viitoare cu protocolul pe masa! 

             D-l Ambarus Mircea: In cazul acesta degeaba mai vine d-l politist local, supun spre aprobare 

daca ii dam drumul sau il reprogramam la urmatoarea sedinta ! D-le Balcan, ati facut un raport catre 

d-l primar cu un protocol, dar noi, consilierii nu am citit acel protocol, situatie in care va pregatiti 

pentru luna februarie, in sedinta urmatoare sa avem si acel protocol, sa stim despre ce este vorba, ce 

votam! Asa se face, militareste! 

             D-l Ambarus Mircea supune spre aprobare amanarea proiectului de hotarare discutat pentru 

sedinta urmatoare, din luna februarie. 

             Proiectul este amanat cu 12 voturi pentru, 1 abtinere si 0 voturi impotriva. 

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

anume: ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea stabilirii cotei/plafonului maxim lunar privind 

consumul de combustibil pentru autoturismul Dacia Logan din dotarea Primariei Scorteni, judetul 

Bacau.” 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Cinstit va spun ca nu ajunge carburantul pentru cate drumuri 

se fac! Este un lucru necesar si procedura legala este sa treaca prin Consiliul Local, eu am solicitat o 

anumita cantitate, acum d-voastra decideti, chiar nu ajunge, am fost si la Iasi si in diferite locuri! 

Vorbesc la modul real, eu nu am masina ca sa va pot spune din propria experienta a cosumului, dar 

nu ajunge. 

             D-l Ambarus Mircea : Semnati foile de parcurs d-le primar, stiti despe ce este vorba! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Le semnez! Omul face treaba, dar consuma masina si este 

nevoie sa suplimentam! 

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

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Este facut un consum, cat consuma inainte, cat era, de ce acum 

nu mai ajunge? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu a ajuns de la inceput! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Cat carburant avea inainte? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Nu ajunge consumul pentru necesarul unitatii! 

             D-l Ambarus Mircea: Va dau eu raspunsul, cota este de 75l lunar. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Asta intrebam! Si vreti sa suplimentati cu inca 150 de liti! 

             D-l Ambarus Mircea: Nu ! Cu 75 de litri! Sa se ajunga la cota de 150 de litri! 

 D-l Danila Vasile: Este o cota a plafonului maxim! De sus poate sa coboare, mai mult nu 

se poate!  

 D-l Zamfirescu Eugen: Intrebarea d-lui Mihai are sens, chiar daca poate deranja, stiti de 

ce? Este prima data cand se vine cu acest lucru pe ordinea de zi, Loganul il avem mai de mult, 

este foarte bina ca s-a venit acum! M-am uitat in lege, este in plafonul pe care il spune d-l 

Danila, minim si maxim, nu este nici maxim nici minim, deci trebuia sa vina in Consiliu cu o 

suplimentare caci intr-adevar nu cred ca ajung 75 de litri, dar primarul spune 120, d-l Vasile 150, 

este pe acolo, dar eu va spun ce nu este in regula! Noi daca facem acest lucru, nu ii mai dam si d-

nei viceprimar in fiecare luna500 lei deconturi, d-lui secretar, 500 lei decont, celeilalte doamne 
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care merge toata ziua la Prefectura sau unde se mai duce, la Trezorerie, la Moinesti, inca vreo 

300-400 lei, aveti grija, d-voastra, ordonatorul principal de credite, caci vine Curtea de Conturi la 

toamna si o sa vada ca s-au cheltuit 2000 lei cu motorina si mai cheltuiti 2000 lei cu transportul, 

care este realitatea? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: De aceea vreau sa eliminam chestiile acestea! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Trebuie sa avem ratiunea foarte clara ca nu se pot amandoua la 

maxim, nu mi-o luati in nume de rau! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Mi se pare foarte corect! De aceea vreau sa eliminam 

treaba asta, sa ramana doar nevoia, daca este nevoie sa se mearga si la Bacau si la Moinesti! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Mai reducem din ban caci banii nu sunt nici ai mei, nici ai d-

voastra, sunt banii comunei! 

         Nemaifiind discutii, d-l Ambarus Mircea supune spre aprobare proiectul discutat care este 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

                 D-l Ambarus Mircea, presedinte de sedinta, trece la punctul 6 de pe ordinea de zi 

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

politice’’ 

          In sala de sedinta se prezinta d-na Ondu Oana Danusia, director al Scolii Gimnaziale 

cu clasele I-VIII Scorteni. 

         D-l Ambarus Mircea : Daca aveti ceva sa ne spuneti in legatura cu anul scolar 2019-

2020. 

 D-na Ondu Oana Danusia: Eu am venit ca inceput de an ! 

            D-l Ambarus Mircea: Nu ati fost informata ? 

 D-na Ondu Oana Danusia: Nu! Am venit ca este inceput de an calendaristic si vazusem o 

ordine de zi, era si treaba cu reteaua scolara si cu naveta si am zis ca este cel mai ok sa fiu eu! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu am zis asa, ca la inceput de an scolar, inceput de an 

calendaristic, este bine sa ne mai vedem! 

            D-l Ambarus Mircea: Noi am votat d-na director! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Noi am votat! 

 D-na Ondu Oana Danusia: Da, dar retaeua scolara era din septembrie, din decembrie ! In 

functie de reteaua scolara si de numarul de copii, am avut plan de scolarizare... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu doream doar sa va smulg niste aprecieri vis-a-vis de 

dimensiunea activitatii de Grigoreni, ca gradinita, dimensiunea activitatii, caci acestea sunt niste 

cifre fara comentarii, pe care numai d-voastra le puteti estima, e mult, e putin, care este 

perspectiva, sa pierdem sau sa castigam. 

 D-na Ondu Oana Danusia: Este o problema si cred ca asta stie toata lumea, cu numarul 

din ce in ce mai mic de copii, acum sunt 213, la anul 214, este bine daca suntem in crestere, ne 

bucuram si pentru un copil. Am fost cu reteaua scolara, d-l secretar a facut documentatia 

necesara, am fost cu planul de scolarizare ca anul trecut si am scapat ca prin urechile acului si cu 

restrangerea gradinitei de la Grigoreni si cu simultanul la V-VIII, care pentru cei ce au copii stiu 

ce inseamna simultan si mai ales la clasele mari, este un pas destul de ok, numai ca aici o sa fie 

problema la plata personalului. D-na Narcisa si d-l Hagima, pentru cei ce lucreaza in invatamant, 

anul acesta a fost altfel, fiind bugetul de la ISJ pentru salarii si cu marirea de salarii si cu 

diferenta, costul per elev ramanand acelasi, au fost niste probleme si niste cifre fabuloase, noi 

eram intr-o lista la pozitia 67, cu deficient de vreo o suta optzeci si ceva de milioane, suma nu 

era mare, dar ca procentaj la numarul de cadre didactice era de 117%, mare ! Cei care am fost 

peste 113%, am fost chemati la ISJ, sa vedem ce facem cu restrangerea, am avut noroc ca  

numarul de copii pe clase era mai mic la clasa a V si a VIII-a  si am zis ca in nici un caz nu avem 

cum sa facem simultan la aceste doua clase, caci deja i-am pierdut pe toti, si pe cei mici si pe cei 
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mari, nici salile de clasa nu ne avantajeaza tare mult caci nu este spatiu. Acum avem a VII-a cu a 

VIII-a simultan, dar va imaginati copii sunt mari, salile sunt.... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Era o data doamna pe aici un vis frumos, visau unii si mai visa si 

fostul director, de o dezvoltare, de o redimensionare, extindere. 

 D-na Ondu Oana Danusia:Fiecare viseaza ! Deci cu reteaua scolara pentru anul viitor este 

ok ! Grigoreniul am scapat, inca mai putem sa il mai pastram si daca mai tine Dumnezeu inca doi 

ani pana iese d-na Tamara la pensie, poate fi binevenit. 

 D-na Cobuz Lidia : Nu la personal ci la transportul copiilor este dificil ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Baza materiala, se referea la ideea pe care am spus-o, 

redimensionarea scolii era un vechi proiect cu o discutie in Consiliu, in care cineva venea cu un 

proiect grandios, care avea un scop!, mai stim ceva? 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: Va spun eu, este initiat de mine, este proiectul in lucru, nu 

este linie de finantare, astept sa se deschida AFIR-ul, cum am prins gradinita, ne apucam de 

treaba in primavara, asa vine si extinderea. Este aceeasi masura! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: O intrebare, au fost afirmatii foarte multe referitoare, ati 

primit cumva din bugetul local, de la primarie suma de bani pentru copilasii cu merite bune la 

invatatura? 

 D-na Ondu Oana Danusia: Nu! Si chiar doream sa fac o mica paranteza cu.... 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Este si d-l primar aici, sa spuna de ce nu s-a primit, sa nu 

mai fie comentarii ca Consiliul Local nu a aprobat suma de bani pentru copii cu merite bune la 

invatatura si noi nu am fost de acord! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Noi am aprobat tot ce a fost in buget, pachete, bani! 

 D-na Ondu Oana Danusia: Cel putin cat tine de nota de funamentare, facuta de mine, ce a 

facut altul, nu ca nu ma intereseaza dar nu imi pot asuma o treaba, am pus si anul acesta bursa. 

Nu este obligatoriu ca bursa sa se dea la sfarsitul... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Ati pus-o si anul trecut in documentar? 

 D-na Ondu Oana Danusia: Da! 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Noi nu am vazut! 

 D-na Ondu Oana Danusia: Am pus-o si la inceput si am mai facut si o nota de 

fundamentare la sfarsit, cred ca undeva prin noiembrie ! 

 D-l Zamfirescu Eugen:  Noi nu am vazut! 

 D-na Ondu Oana Danusia: Eu pot sa va aduc dovezi ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu am vorbele la mine! 

 D-na Ondu Oana Danusia : A fost suma de 5000 lei ca si la cea de anul acesta. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu am vazut si nici discutia! 

 D-na Ondu Oana Danusia : Si la sfarsitul semestrului si acum ne-a venit alta (adresa), si 

trebuie sa completam... 

 D-l Ambarus Mircea : Aveti adrese cu numar de inregistrare trimise catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala ? 

 D-na Ondu Oana Danusia : Da. 

 D-l Ambarus Mircea : Sa o aduceti in sedinta urmatoare. 

 D-na Ondu Oana Danusia: Exact cum am nota de fundamentare, care a fost pentru anul 

acesta pentru bursa, avem si din... 

 D-l Ambarus Mircea: Sa o aduceti si pe aceea ! 

 D-l Anton Gheorghita-Catalin: D-le secretar, dar la sedinta aceea, cand eram eu plecat, nu 

s-a supus cu bursa? 

 D-na Cobuz Lidia: Ba da, dar nu s-au aprobat aia 5000 lei, la rectificare, in decembrie, nu 

s-a aprobat in Consiliul Local! 
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 D-l Zamfirescu Eugen: Doamna, d-voastra trebuie sa aveti dimensiunea cheltuielilor per 

total, ca orice manager, puneti mana pe pix, cum a zis Mircea, scrieti acum, ca noi lucram la 

buget! 

 D-na Cobuz Lidia: A facut deja! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Cand vine discutia la buget, veniti va rog aici! 

 D-na Ondu Oana Danusia: Aceasta este facuta pentru anul acesta, cu numar de 

inregistrare. 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-na Oana, cand este vorba de buget va rog frumos sa fiti aici, 

sunteti invitata noastra! Eu m-am lamurit cum se duc hartiile! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Eram obligati sa aprobam toata rectificarea bugetara pentru 

suma de 5000 lei! Asta se ia in calcul, cica nu s-a aprobat de Consiliul Local! Pai nu s-a aprobat 

pentru ca noi nu putem sa aprobam o rectificare bugetara totala, pe toata unitatea pentru suma de 

5000 lei la scoala, asta a fost treaba si a intrat in joc cu toate sumele! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Sunt aspecte care nu va privesc pe d-voastra, este bucataria 

noastra, Consiliu-Primar! Daca d-voastra, oricine ar fi primar, prin calitatea pe care o aveti, de 

director, de manager, veniti la discutia de buget si cu hartia lasata si o sa vedeti ca treaba o sa fie 

ok! 

 D-na Ondu Oana Danusia: Stiti care este treaba, oricum nu vine o suma mare pentru un 

copil ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Si nu o sa mai fie discutiile acestea, sa dam vina pe ala, ca stiti nu 

merge comunitatea... 

 D-l Ambarus Mircea: Am inteles despre ce este vorba, veniti aici cand este bugetul si 

veniti cu acea adresa pe care ati trimis-o. 

 D-na Ondu Oana Danusia: Vin cu cea initiala si cea pe care am facut-o la final. 

 Se inscrie la cuvant d-l Hagima Ovidiu, d-na Avram Nuta, d-l Zamfirescu Eugen, d-l 

Zamfirescu Mihai-Silviu. 

 D-l Hagima Ovidiu: Am inteles ca buldozerul primariei a fost pus la treaba si a fost 

inchiriat la cateva persoane, ma intereseaza cate ore au fost taxate la acest buldozer pana acum ? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin : O informare de jos, pentru ca este la casierie, acolo se 

incaseaza ! 

 D-l Hagima Ovidiu: D-voastra banuiesc ca stiti, caci au venit la d-voastra si spune ca are 

nevoie de atatea... 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Acum sa spun cate ore !!!4-5-6 cat a fost inchiriat! 

 D-l Hagima Ovidiu: Cererile se fac catre primar, orice primar stie, da i-am dat lui, 

exemplu, Vandra ! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Ma intrebi de doua luni caci de doua luni face prestari, au 

fost 4-5-6-7 persoane, nu stiu ! 

 D-l Ambarus Mircea: Ati facut rau ca ati zis ca va intreaba de doua luni, pai de doua luni 

nu stiti ce s-a intamplat ? 

 D-l Hagima Ovidiu: Am mai intrebat o data si v-ati uitat catre d-na contabila si raspunsul 

a fost ca si acum ! D-le primar, d-voastra trebuie sa stiti exact cat ore sunt ! La cate persoane, la 

Vandra de exemplu  acolo a stat trei zile, avem 24 de ore la Vandra ? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Trei zile? 

 D-l Hagima Ovidiu: Da, sigur! Pe 23 ianuarie iar a fost inchiriat, cate ore avem? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Unde a fost ? 

 D-l Hagima Ovidiu: Undeva in Scorteni ! O sa va spun cand o sa fie cazul, o sa spun si 

unde a fost, dar cate ore au fost taxate ? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: La sedinta urmatoare va dau datele exacte ! 
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 D-na Avram Nuta: Sunt dezamagita de  serviciile de salubritate, taxa s-a marit, noi nu 

beneficiem de pubela, masina cand este noroi sau inghetat nu poate urca, daca nu avem, nu se 

poate urca noi intelegem, ar trebui sa avem mai multe tomberoane, noi suntem constienti ca 

trebuie sa platim dar vrem sa beneficeiem si noi de acest serviciu! Noua nu ne convine sa-l 

platim degeaba, luna asta a venit o data, ieri, deci luna asta la mine nu a urcat, a urcat saptamana 

cealalta, dar a urcat pana la Tudorache, la mine nu a putut, inca am cautat sa stau de vorba cu 

soferul si a zis ca nu are balastru pus caci daca ar avea baietii ar da cu lopata si ar urca si ca nu 

este vinovat, masina este mare si nu risca, mai aveam inca o problema dar a fost spusa de d-l 

Hagima.  

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Acum doua saptamani cand au fost probleme ca nu poate 

sa urce pe Dragomireasa, chiar d-na viceprimar i-a obligat sa-si puna lanturi si au urcat! 

 D-na Avram Nuta: La mine nu a urcat ! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: D-na Nuta, stiu ca ati lasat niste cereri, sa va spun clar si 

sincer, nici nu trebuie sa urce la d-voastra ! Cand au venit, d-l Ambarus era primar, eu eram 

viceprimar sau si au venit cei de la Romprest si au facut evaluarea zonelor de unde se poate 

ridica gunoiul, zonele greu accesibile au fost dotate la intersectii cu containere metalice, alea sunt 

puse doar pentru ulitele unde nu se poate si fiecare om isi duce acolo, pe ulite marunte nici nu o 

sa urce vreodata, din acest motiv nici nu va da pubele caci iar am vorbit la Romprest, nu da 

pubela unde nu urca masina, sunt containerele alea mari 2-3, depinde de zona, unde este zona 

greu accesibila au pus containere, eu am facut toate demersurile, d-na vice nu stiu cate adrese a 

facut. 

 D-na Cobuz Lidia : Nici nu ne mai dau, nici celela lte 15 bucati care au mai ramas de dat! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Nu primaria da, noi cerem! Romprestul care este 

furnizorul de servicii, el ofera  si au o anumita legislatie a lor interna, care ne depaseste! 

 D-na Avram Nuta: Inca o problema, vin multi pacienti la cabinet, persoane straine si imi 

bat obrazul si zic cum putem sa stam cu acest WC in fata, plin focar de infectie, tomberonul 

acesta stricat in fata, nu se poate lua ? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Care WC doamna? 

 D-na Avram Nuta: WC-ul din fata cabinetului, peste gard. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Este pe proprietate privata 

 D-na Avram Nuta: Va spun ca imi bate obrazul si nu am ce raspuns sa le dau. 

 D-l Danila Vasile : O sa facem o adresa. 

 D-na Avram Nuta: Este un tomberon in fata, care se poate pune intr-o caruta si dus. 

Zilnic fac curatenie acolo in fata ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Pentru Consiliul Local acum, cea mai importanta problema este 

aprobarea bugetului 2020 si de aici putem discuta orice. In momentul de fata avem bugetul de la 

Ministerul de Finante d-le primar? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Da ! Este publicat pe site-ul primariei, prima evaluare. 

 D-l Zamfirescu Eugen: De la Consiliul Judetean avem? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Pe 9, de asta nici nu discut de buget, pana nu avem. Am 

solicitat si la Consiliu, sa vedem ce ne aproba. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Deci v-ati apucat de creionarea bugetului.... 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Este pus in dezbatere publica de vreo 7-8 zile 

 D-l Zamfirescu Eugen: Si l-ati pus in dezbatere publica, dar unde este ascuns/ 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Pe site-ul primariei 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu nu l-am vazut! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: L-a pus contabila de 6-7 zile, are sarcina de la mine ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Probabil mi-a scapat! Ideeea este in felul urmator, ca nu avem 

inca sumele de la Consiliul Judetean 
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 D-l Anton Gheorghita Catalin: De la Finante este mai putin cu vreo 2 miliarde ca anul 

trecut, obligatiile financiare ale primariei cu persoane cu handicap si cu restul sunt a noastre, deci 

avem obligatii suplimentare, doar atat va spun ca pe investitii ne-au ramas 77 de mii  in afara de 

tot ce este pe .... Ce este in avantajul nostru, este excedentul de  patru miliarde o suta si plus ce 

ne da Consiliul Judetean sa avem de acoperit proiectele de gaze, apa, drumuri si ce mai este 

necesar... : Va uitati ca eu l-am creionat in mare acolo, o sa mai fie cateva  puncte, in functie de 

ce ne ajuta Consiliul Judetean. 

 D-l Zamfirescu Eugen: In aceasta situatie apreciez ca poate v-ati grabit cu publicarea a 

numai o parte din sume. De exemplu eu vin ca un om simplu si ma uit acolo si cu siguranta 

acolo, ce iau eu de baza, ce vad acolo nu este ceea ce va fi in final. Si atunci eu nu mai pot sa 

spun ca am o imagine foarte clara asupra bugetului, eu, Eugen Zamfirescu! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Ce este acum acolo, este partea bugetului care se 

realizeaza, doar suplimentar ce vine. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Bugetul comunitatii cuprinde toate sumele pe care Statul Roman 

le aloca, se pune in dezbatere publica obligatoriu, pe sectiuni si pe capitole. In acel moment 

cetateanul se uita si isi formuleaza in calitate de consilier, cetatean anumite amendamente in care 

zic de ce acolo si nu acolo, cu care la discutia de buget, de proiect de hotarare, d-le general, le 

supunem votului, trec, nu trec, asta este democratia votului. Eu vreau ca aceasta problema foarte 

importanta a bugetului sa nu mai fie abordata ca in anul 2019! In sedinta publica televizata 

pentru ca este obligatoriu sa asiguram transparenta, cum de fapt o asiguram si prin publicarea lui 

si in dezbaterea publica pe site-ul primariei. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Pe data de 19 trebuie trimis bugetul, deci cred ca sedinta 

va fi pe 17, ca sa am timp, este obligatoriu, de aceea am pus si preambulul acesta, am o idee, 

poate nu imi da Consiliul nimic, sa am timp ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu, consilierul X, daca aveam toate elementele, toate datele, 

studiam caci sunt obligat sa studiez si imi creionam, dar prin incertitudinea asta, a lipsei unor 

sume eu inca nu am o imagine foarte clara, de aceea va rog frumos... 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Se poate completa cu sumele... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Va sugerez, de la Consiliul Judetean probabil o sa aveti niste 

informatii inainte de a primi o chestiune, veniti cu o completare pe sume chiar daca nu este la 

ultimul leut si oficiala. Ca eu sa pot, caci o sa veniti in criza de timp si eu o sa zic ca nu am vazut 

bugetul integral si nu am cum sa-l votez pentru ca nu am imaginea clara. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: De aceea am facut primulpas, ce este acolo, este bun, 

diferenta care vine o completam. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Vreau sa va intreb sincer, cand terminati cu bataia asta de joc la 

adresa d-nei Marian Axenia? A trecut un an si doua luni, femeia asta a fost pe aici, s-au vazut 

toate emisiunile televizate pe care noi le-am facut, s-a mai gresit, s-a intarziat, cine nu vrea? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Toti vrem ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Si atunci te intreb logic, de ce a trebuit 1 an si doua luni si acum 

cand trebuia, noi in decembrie am stabilit pe 24 ianuarie, intr-o sedinta festiva, sau pe 23, ca nu 

veneam pe 24, sa o chemam pe femeie, sau iar a plecat d-na Niculina cu fisteul, cu placheta si cu 

diploma? Oameni buni, nu este rusine!? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Hotaram o data! 24 a fost zi libera! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Am auzit de 100 de oari asta ,, cand vreti voi”! Ai zis pe 24 

ianuarie 2019, apoi pe 8 martie, apoi 247 noiembrie, 24 ianuarie, oameni buni!!!!! Nu se poate 

asa ceva! La Logan, ce am stabilit e ok, pe mine m-ar interesa si vreau sa ma consult si cu 

colegii, ai spus ca nu stii la buldozer, cum? Fiecare face cerere... 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Stiu cate cereri, dar mi-a cerut ore ! 
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 D-l Zamfirescu Eugen: Ai sute de cereri? Ai 5-10-15 cereri, am aprobat 15 cereri, va rog 

si eu la sedinta urmatoare, la fiecare cerere care s-a facut catre d-voastra de inchirierea 

buldozerului sa avem anexa factura cu incasarea! In acest sens va rog si, reiau o chestie care a 

cerut-o Mircea Ambarus cred ca de sase luni, vis-a-vis de Caminul de la Floresti! Si acolo s-au 

facut cereri catre ordonatorul principal de credite pentru anumite evenimente, s-au facut niste 

incasari, incasari facute pe baza hotararii Consiliului Local cu acele preturi. Ati facut Revelionul 

la Floresti anul acesta? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Da. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Aduceti-mi si mie din casierie acum, chitanta sa vad cat ati varsat 

acolo conform hotararii Consiliului Local, dar acum o aduceti! Acum si spuneti, uite eu primarul, 

nu d-voastra ati facut cererea, d-voastra ati aprobat-o, a facut-o Sndu, sau altcineva, vreau sa vad 

chitanta prin care d-voastra ati platit cat am stabilit noi in Consiliu, folosirea acestui element de 

patrimoniu, caci altfel sa stiti ca folositi patrimoniul comunei Scorteni in interes personal! Este 

penala treaba! 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Tineti minte d-le Eugen, atunci cand am aprobat acea 

hotarare se specifica ca nu se incaseaza pentru membrii primariei, aveti un punct acolo pe care l-

am aprobat cu toti. 

 D-l Zamfirescu Mihai Silviu: Au fost numai membrii primariei acolo? 

 D-l Ondu Adrian-Alexandru: Nu conteaza! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Mihaita, acum trei ani ai fost si tu ! 

 D-l Zamfirescu Mihai Silviu: Am platit atunci! 

 D-na Creanga Vasilica: Noi, consilierii, nu am primit invitatie! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu incercati sa o mai dati cotita! Folositi patrimoniul comunei 

Scorteni in interes personal! Anul trecut la buget, aduceti-va aminte ca au fost in bugetul pe 2019 

o suma, cred ca vreo 60000 lei-50000 lei sau cred ca am diminuat-o noi la vreo 40000 lei pentru 

imobilul care a fost scos din reteaua scolara, Scoala Floresti, care cu toti am stabilit sa nu o lasam 

sa cada jos. Atunci am venit cu propunerea, am notat, am scos din procesul verbal de anul trecut, 

haideti sa ii dam o utilitate printr-o hotarare de Consiliul Local, cu toti am spus da, facem, chiar 

ai venit cu o propunere (d-l primar), ceva de un centru social, atunci noi ii creeam certificatul de 

nastere, automat, legal si arondarea lui financiara pe  scopul pe care i l-am dat, nu ati facut-o. 

Acum sunt convins ca in buget o sa veniti iar cu bani pentru imobil, dar noi nu am stabilit ce 

facem acolo, pentru ca aud azi, azi a fost discutia, eram aici cu totii, ca acolo se desfasoara niste 

activitati comerciale, se mai vinde, se mai cumpara, nu ne intereseaza cine, acea treaba daca o 

stabileam noi ca e ok pana facem acel centru, sau alt scop, putea functiona prin cerere catre 

primar, adusa in Consiliul Local, o votam si se platea acolo 1 leu in plus la buget. Nu putem sa 

dispunem de patrimoniul comunei Scorteni ca sunt primar, sunt vataful satului si fac eu ce vreau! 

Acolo cine face treaba asta, am inteles ca preotul, foarte bine, o face in spirit comunitar, pentru 

un lucru bun, maret, grandios, haideti sa ii dam si conotatia normala! Te intreb, acele doua 

contracte de sponsorizare, i-ai spus d-le general? Unde sunt contractele de sponsorizare cu aia 

care au pus pe domeniul public la Grigoreni? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Nu stiu, nu eram primar ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Sunt puse pe domeniul public, are contract, il dau jos daca nu are, 

cum il las? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Cand le-au pus, nu le-a dat primaria acordul, le-a dat Ilas 

acordul cand avea in concesiune sau administrare, acum acel islaz este concesionat pe 7 ani, eu 

sunt de acord, am facut, sa stiti de la mine personal, o chem pe Diana sus, am sunat la firma 

respectiva.... 

 D-l Zamfirescu Eugen: Diana a spus in sedinta trecuta ca nu exista nici un contract 
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 D-l Anton Gheorghita Catalin: I-am chemat cu contract, contractul era aruncat pe geam in 

spate la centrala. Noi i-am chemat si au zis ca dau 100 de euro sau cat au zis pe an pentru acel 

spatiu, este vorba de doi ani de zile, si am gasit contractul plin de noroi, cred ca i l-am dat d-lui 

secretar si il are in birou. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Iti dai seama cati bani s-au incasat pe el daca era plin de noroi 

dupa geam! Revin, chemati-i, dati jos alea si pe Bistro, vreti ceva de la comuna Scorteni?... 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Unde este Bistro ? 

 D-l Zamfirescu Eugen: La intrare, chiar langa casa ta! Sunt panouri publicitare, trebuie sa 

plateasca la bugetul local, 3 lei sau cat stabilim, dar sunt luati, nu sunt luati, ca o sa vina cineva la 

sfarsit de an si o sa zica sa-i dai 5 lei ca moare de foame si atunci o sa zici ca ii dai ca ai primit si 

tu de colo, de colo 1 leu! In decembrie s-a discutat treaba asta, dar d-voastra ati inceput 

sarbatorile mai repede! Sunt probleme mari cu apa! Uite ce imi raspunde d-l Razvan Gaina, este 

publica, care ati spus ca din cauza lui Zamfirescu nu o sa mai aveti apa, negativ! Eu vreau sa 

aduc apa, mai multa! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Cine a zis asta ? Eu nu am postat nimic pe facebook! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Oameni de bine, pusi din primarie! Razvan Gaina spune forte 

clar, tot ce este in sarcina primariei, am pus-o public! Spune asa, obiectivul controlului de 

gospodarire a apei a vizatul statul implementarii din punct de vedere al gospodaririi apelor, a 

folosintei de apa a comunei Scorteni. In timpul controlului s-au constatat, nu te avantajeaza, daca 

m-ai pus sa citesc, UAT Scorteni nu a respectat masurile la termenele stabilite prin procesele 

verbale de constatare in teren a Serviciului Avize si Autorizatii din cadrul Serviciului comunal 

Bacau s.a.m.d, din 3 iulie, sunt mai multe adrese, procese verbale. Din cauza faptului ca nu ati 

transmis completarile solicitate la documentatia tehnica nu s-au putut realiza masurile dispuse 

prin actele mai sus mentionate, deci nu a putut fi autorizata sa se obtina autorizatia de 

functionare, pentru cele de mai sus, am sanctionat contraventionala cu 35000 lei, ii platiti voi din 

buzunar astia, nu v-ati facut treaba, aveti rezolutie in document cine se ocupa, sa plateasca daca 

nu si-a facut treaba, daca nu, platesti tu! Controlul s-a efectuat in urma autosesizarii de catre 

Inspectia Bazinala de Apa Siret si Inspectia Teritoriala de Apa Bacau, ca nu ati indeplinit toate 

chestiunile pe care vi le-au lasat in actele si procesele verbale de constatare, ca tot ei s-au 

autosesizat ca nu ati trimis documentele, ca nu ati raspuns la ce vi s-a cerut si de aceea s-au 

autosesizat, nu i-a chemat Zamfirescu, cum spui tu la lume pe aici! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Mi se pare foarte josnic, eu nu am postat nimic pe 

facebook, eu nu am acuzat, nu m-am scuzat si nu am lansat eu nimic. Cine v-a zis ca se taie apa, 

de lansati asa ceva? 

 D-l Zamfirescu Eugen: Eu nu am auzit decat ca se taie apa din cauza lui Zamfirescu! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin:Cine taie apa? D-voastra ati auzit ca din cauza lui 

Zamfirescu, eu din cauza lui Anton ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-l Avram, d-voastra ca cetetean, ce ati auzit? 

 D-l Avram Mitica: Ca Zamfirescu a facut reclamatie la Directia Apelor! 

 D-na Ceausu Narcisa: Asa stie tot satul! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Din acest motiv m-am adresat, eu vorbesc cu d-voastra ca si cu 

ceilalti colegi, asta este o realitate, eu m-am adresat pentru ca eram acuzat pe nedrept! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Apa nu se taie la nimeni ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Si mi s-a raspuns, ca d-voastra nu va convine, nu ma intereseaza! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: D-voastra stiti ce masuri au stabilit astia cand au venit? Sa 

mut ori cimitirul, ori rezervorul ! Va dati seama ce inseamna asta ? Sa stabilim perimetrul de 

protectie, acesta este misto pe fata ! Ei au stabilit sa mutam rezervorul ala de 300-400 metri cubi, 

cat are sau sa mutam cimitirul ! In primul rand apa nu se scoate din subsolul, din acea zona, este 

doar transfer acolo, vine de la vale, este filtru cu ultraviolete, ce mi s-a cerut le-am montat, dupa 
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ce ei ne factureaza anual, le platim apa din sol, ganditi-va ce va zic, apa din sol, ne-o factureaza 

si ne ia indexul de pe contor si le-o platim. Adica tu imi vinzi mie laptele si ma amendezi ca nu 

este laptele bun, luat de la tine! Ce vorbim?!! Discutia a fost in felul urmator, discutia cu taiatul 

apei, eu banuiesc de unde a plecat, niste cetateni din comuna, v-am aratat lista, este adresa la 

primarie cu 5-6 prezumtivi care nu platesc apa, este in Serviciul de Venituri de jos, acele 

persoane au si apometru si platesc si apa, doar, si mi se pare corect, discutia a fost, este si 

doamna preoteasa aici, a fost o discutie, tot de cetatenii din sat, ca Parohia Ortodoxa din satul 

Scorteni nu a platit niciodata apa si trebuie taxata, deci ca orice beneficiar al unui serviciu de 

apa..., de acolo a plecat ca taie apa, parintele suna toti oamenii si spune ca taie apa, nu se taie apa 

nici la parinte, sa-si puna apometru si va platii ca orice om. Sunt zvonuri! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Am o propunere, va rog sa trimiteti o adresa la cei care au fost in 

control aici si au amendat comunitatea cu 35000 lei sa vina in plenul sedintei de Consiliul in una 

din urmatoarele luni, februarie sau martie, cand pot dansii din cele doua, pentru ca vreau sa le 

pun niste intrebari! Am fost atent la celelalte chestiunii, vis-a-vis de pretul de gunoi, mai ales la 

ce a spus d-na Nuta, cred ca era de bun augur, acum la inceput de an, ca o mica informare pe 

ordinea de zi, vis-a-vis ca faceti parte din AGA la Societatea de gunoi, sa fi venit cu noutatile pe 

care le-ati discutat in AGA in decembrie... 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Noutati nu sunt ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Cum nu sunt, vis-a-vis de pret? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Pretul era stabilit pe plafonul pe care l-am aprobat. 

 D-l Zamfirescu Eugen: De 6.72 lei, a fost pretul pe 2019/persoana, dar ei in AGA, acum, 

daca este o majorare de pret, trebuie comunitatea sa stie ca foarte multa lume m-a intrebat daca s-

a majorat pretul la gunoi, bineinteles ca am spus ca nu stabileste primarul pretul la gunoi, ca noi 

suntem intr-o societate in care se iau niste hotarari, prin vot si se stabilesc niste preturi, asta am 

eliminat, nu am spus ca a dublat Anton, nu vorbesc prostii ca altii! Daca aveti problema asta si 

ati fost la AGA  si o stiti, veniti in comunitate, in prima sedinta si apuneti, oameni buni, asta este 

imaginea la gunoi pe anul 2020 si eliminam discutiile care au fost anul trecut, cand pe data de 30, 

chiar astazi, in sedinta ordinara a Consiliului Local, ati spus ca Scorteniul nu are nici o datorie la 

gunoi si dupa o saptamana ati corectat Hotararea de Consiliu si ati platit 83000 lei. Ca sa nu 

ajungem in treaba aia, am zis ca este mai bine sa fim transparenti, asta este ideea, a transparentei! 

Am vazut pe site-ul primariei, nu este actualizat cu toate elementele, poate mi-a scapat chestia cu 

bugetul, dar va rog, cine este si cine mai posteaza pe site-ul primariei, este imaginea Institutiei 

Publice, sa se uite atent gramatical acolo, ca mai rad unii, daca este o fata sau un baiat, verificati, 

cand pui pe site, mergi pe la primar, secretar sau viceprimar! Problema electorala, suntem intr-un 

an foarte complicat electoral, pentru toata comunitatea, am rugamintea la d-voastra d-le primar, 

si la d-voastra, d-na viceprimar, sa nu existe banuiala ca ati putea folosi patrimoniul comunitatii 

si angajatii comunitatii in acest joc electoral, in a va asigura d-voastra candidaturile, este o 

rugaminte, daca o sa respectati nu o sa avem nici un repros! Nu am spus ca faci, am rugat! Am 

aceeasi rugaminte catre personalul pimariei, functionari publici si contractual, sa nu intre in 

asemenea jocuri ca nu au voie sa faca politica, noi venim, plecam, ei raman, sa-si vada de treaba 

pentru ca altfel si ei au probleme, am rugaminte speciala la angajati, nu intra in campanie, ca nu 

este corect si ii rog daca ma vad sa nu intre in asemenea joc, chiar daca le cere cineva. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Aveti in intentie sa mariti suprafetele pentru crescatorii de 

animale, cu inceputul acestui an pentru APIA? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: De marit nu am cum pana nu vin ei cu o solicitare si pana 

nu verficam, d-l secretar, nu am apucat sa vorbesc... 

 D-na Cobuz Lidia : Am facut centralizarea ! 
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 D-l Anton Gheorghita Catalin: Daca de la APIA este disponibil si zonele pentru animale 

sunt libere de sarcini, cumva se comaseaza suprafetele, nu poti sa dai la unu la Stejar ca are 10 

oi, cu draga inima ! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Se poate duce la maxim, eu am vorbit cu cineva de la 

APIA, 3 ha. 

 D-na Cobuz Lidia : Interesul este sa dam toate suprafetele ! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Sa curete, daca ei sunt de acord, semneaza contract, este 

treaba lor! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Cerere, d-l Tanase, APIA, rezolvata treaba. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Referitor la amenajamentul pastoral, stiti in ce stadiu este, 

este terminat? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: De 3-4 ani, era d-l Mircea. 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Cand era cu concesiunea ai zis ca nu se poate ca nu !ai 

amenajament pastoral. 

 D-l Ambarus Mircea: Documentatia este depusa de  mine! 

 D-l Zamfirescu Mihai-Silviu: Puteti si d-voastra sa anuntati crescatorii de animale, sunt 

oameni mai in varsta care nu stiu treaba asta, sa vina sa modifice pe cintract cu suprafata care  

trebuie, ca sunt ovine, bovine, este pacat sa stea pasunea degeaba. 

 D-na Cobuz Lidia : Solicitari sunt facute, in schimb nu aveam centralizarea de la APIA,  

ei nu fac centralizari la contractele care au fost reziliate, ei apar ca si suprafete date. 

 D-l Vrote Vasile : Am dispozitia 10 din 23.01.2020, privind constituirea comisiei de 

verificare a beneficiarilor de instalatii de furnizare a apei si a contoarelor de apa a consumatorilor 

de pe raza comunei Scorteni, aici ati numit o comisie din care fac si eu parte, vreau  sa va spun 

ca  nu sunt de acord cu numirea mea si sa  numiti alta persoana. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Numim pe altcineva. 

 D-na Cobuz Lidia : Si comisia respectiva, ca sa nu existe conflict de interese, cum a zis si 

Vica, sa fie componenta comisiei din persoane care nu sunt beneficiare de contract de apa. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Si pe cine sa punem ? 

 D-na Cobuz Lidia : Gasesti, eu intru in conflict de interese,Vica si el, Vasilica la fel, mai 

sunt consilieri, mai este personal in primarie care nu beneficiaza. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Eu am stabilit o cimisie mai ampla. 

 D-na Cobuz Lidia : D-l Zamfirescu nu beneficiaza de apa si este bine sa faca parte, abia 

se afla situatia exacta. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Aveti Aparatul Administrativ... 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Am pus trei de acolo, dar doream si doi consilieri. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Comisia face parte din Aparatul Administrativ al primarului, trei 

oameni si doi membrii! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Este Lazarescu, d-l politist, baiatul care are conrtact cu 

apa. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Este totul perfect, este suficient, nu mai manati in consilieri una 

sau alta! Aveti Aparatul Administrativ al primarului care prin dispozitie executa. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Sunt de acord dar am vrut sa fie mai ampla, consilierul 

cand apare in fata d-voastra sa fie credibil, face parte din consiliu. 

 D-l Zamfirescu Eugen: E usor a scrie versuri! Aveti Aparat administrativ, puneti asa cum 

ati si spus, la treaba. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Dispozitia este acolo, facuta, o modific. 

 D-na Creanga Vasilica: Cetatenii sunt nemultumiti de drumurile dezastruoasa, avem 

depozit de balastru, avem buldoexcavator, sa mai mearga pe ulite sa mai puna. 
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 D-l Anton Gheorghita Catalin: Chiar am vorbit cu d-l Vasiliu, cred ca saptamana viitoare, 

nu pe toate drumurile e dezastruos, dupa data de 1, d-na viceprimar ii cheama pe cei de la ajutor 

social caci aveam nevoie de forta fizica, iau cupa cu bastru dar cineva trebuie sa imparte, de luni 

incolo se va ocupa Vasiliu cu piatra, unde trebuie plombat, pentru ca acum, solul este inghetat, 

doar acele gauri, mai intervenim in primavara. 

 D-na Creanga Vasilica: Legat de podul de la Parascanu, s-a inceput a efectua unele 

lucrari si s-au oprit, vremea va ajuta, este frumos afara, de ce nu ? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin:PNDL 2 este blocat de noul Guvern, banii pe care trebuie 

sa ii primeasca beneficiarul, sunt 2 facturi emise pe PTH si pe amenajari, s-au facut solicitari la 

Bucuresti, cand intra banii in cont si omul are certitudinea ca isi primeste banii la final, intr-o 

luna rezolvam cu podul, nu eu, poate fi si d-l Magirescu primar si d-l Zamfirescu, pana nu intra 

banii in cont nu se face posul ! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Intre timp au expirat autorizatii care sunt facute tot pe banii 

nostri! 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Este logic, azi l-as face ! 

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

30.01.2020. 
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