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PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 28.05.2020, în şedinţa ordinara a Consiliului  Local al comunei Scorteni , 

judetul Bacau 

  

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

dispozitiei nr. 61 din 20.05.2020 pentru ziua de 28.05.2020, ora 08:30, la sediul Primariei 

Scorteni. 

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

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat, si bine ne-am intalnit! 

 D-l Danila Vasile: Adevarat S-a Inaltat! 

 D-na Avram Nuta: Sunt  presedinta Consiliului Local pe o perioada de trei luni, aprilie, 

mai, iunie conform aprobarii de la inceputul mandatului. Il invit pe d-l secretar sa ne citeasca 

ordinea de zi. 

 D-l Danila Vasile : Domnilor consilieri, va spunem si noi Hristos S-a Inaltata si asa cum 

ati luat la cunostinta, ati fost convocati conform dispozitiei 61 din 20.05.2020, in format 

electronic, telefonic. Din consultarea condicii electronice, s-a luat la cunostinta despre ordinea de 

zi si ca urmare, pentru a se putea aproba proiectele de hotarari de pe ordinea de zi a sedintei de 

astazi va rog sa-mi permiteti sa prezint urmatoarele proiecte. 

 D-l Danila Vasile da citire ordinii de zi. 

 Art.1 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele 

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

lunile februarie si martie 2020. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art.2 Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau’’ pentru anul 2020. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

 Art. 3 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 

in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii Legii 416/2001. 

Initiator : Cobuz Lidia-Elena – viceprimar, 

 Art. 4 Proiect de hotarare privind incheierea unui Contract privind constituirea dreptului 

de acces si servitute pe domeniul public al comunei Scorteni pentru realizarea de retele noi 

subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, intretinerii sau mutarii retelelor publice de 

comunicatii electronice de catre Societatea Orange Romania S.A. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

            Art. 5 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 45.46 si 47 din 

domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 11767mp drum satesc –DC 196- sat 

Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 
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            Art.6 Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei 

Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si dotare parc sat Scorteni si construire si dotare 

parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau’’. 

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

            Art. 7 Proiect de hotarare privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei Scorteni, judetul Bacau.  

Initiator : Anton Gheorghita Catalin – primar, 

            Art. 8 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.  

 Este apelat d-l Ambarus Mircea. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat! 

 D-l Ambarus Mircea: Adevarat S-a Inaltat! 

 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: Cu siguranta. 

 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: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic 

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord cu cei 5000 lei pe care trebuie sa-i dam, nu avem ce 

ne face. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D-l Ambarus Mircea: Este foarte frumos scris acolo, numai sa se concluzioneze, ce este 

scris sa si facem. Sunt de acord si cu articolul 3. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D-l Ambarus Mircea: Nu avem ce ne face, vedeti este un regulament atat de stufos, da, 

sunt de acord cu treaba asta, poate putem vorbi si noi mai bine. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord cu treaba asta, se face ceva pentru comuna, este bine, 

de acord si la articolul 5 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 



dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D-l Ambarus Mircea: La fel ca si in sedinta trecuta, sunt de acord  

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7, la ,, Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D-l Ambarus Mircea: Unde este lege, nu este tocmeala, sunt de acord si cu articolul 7 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-l Ambarus Mircea: Voi fi foarte scurt aici d-na presedinta, la acel raport de specialitate, 

undeva  se spunea ca la nivel de comuna Scorteni exista o initiativa, proiect de rebilitare drumuri 

locale, spuneam de la inceputul manadatului ca sunt acele sase..., ma refer doar la drumuri, nu cu 

proiectele de apa, Camin Cultural, sunt acele sase proiecte pentru modernizare drumuri locale, 

iata ca au trecut aia patru ani de zile si nu pot sa stiu nimic, as dori ca la urmatoarea sedinta sa 

stiu ce se intampla cu acele sase proiecte ale comunei Scorteni care sunt pentru modernizari 

drumuri locale. 

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

 D-l Ambarus Mircea: Si eu va multumesc frumos! 

            Este apelata d-na Ceausu Narcisa. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat! 

 D- na Ceausu Narcisa: Adevarat S-a Inaltat! 

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

exprimarea votului pe ordinea de zi in forma telefonica, sunteti de acord cu ordinea de zi a  

sedintei? 

 D- na Ceausu Narcisa: Sunt de acord cu ordinea de zi a sedintei dar inainte de a incepe 

vreau sa vorbesc si eu putin, ca tot este sarbatoare. Astazi fiind ziua Inaltarii Domnului, la noi la 

ortodocsi, urez la toata lumea ,, Hristos S-a Inaltat!’’ si sper ca anul acesta sa reusim cu totii sa 

ne inaltam la adevarata noastra valoare, pe care cu adevarat toti cei din comuna Scorteni o 

meritam. De aceea vreau in primul rand sa reamintesc tuturor ca la noi fiind si Inaltarea 

Domnului este si ziua eroilor, dupa cum se vede Primaria este numai ca si constructie, nu avem 

eroi, nu sunt eroi, nu avem nici o treaba cu eoii, sa nu uitam totusi ca datorita lor suntem noi aici 

astazi si de aceea sa le pastram un moment de reculegere si sa zicem Dumnezeu sa-i ierte si sa-i 

odihneasca ca si-au pierdut viata pentru pamantul nostru stramosesc. Vreau sa zic ca nu sunt 

mandra deloc de cum se desfasoara sedintele noastra lunare, prin telefon, eu oricum sunt 

constienta ca acest lucru s-a dorit de la bun inceput si sunt sigura ca pana la alegeri nu ne vom 

mai vedea, nici macar cu mastile pe fata. Multi dintre noi consilierii, am cerut diferite raspunsuri 

cu privire la cheltuirea banilor publici, acte, informari, contracte si multe altele, dar de 4 ani nu 

am avut nici macar un raspuns sau o informare asa de fatada, totdeauna ni s-a spus, sedinta 

urmatoare, noteaza d-le secretar si tot asa au trecut aproape 4 ani. Intr-adevar am realizat ca 

sedinta trecuta nu s-a mai spus ultimul articol, am amintit si atunci, intrebari, interpelari, 

informari si declaratii politice si mi-am dat seama pe parcurs ca era foarte normal sa nu se treaca 

ca nu ai cui sa pui o intrebare pentru ca nimeni nu este acolo ca sa iti poata raspunde, eram 

prezenti cu totii in sala si nu primeam nici un raspuns, dar acum va las pe d-voastra sa aflati. O sa 

amintesc eu fiecare articol in parte ca sa nu mai citim, noi stim deja despre ce este vorba si votul 

meu, care va fi. 

 D-na Avram Nuta: Deci sunteti de acord cu ordinea de zi a sedintei? 

 D- na Ceausu Narcisa: Sunt de acord. La primul articol, ca sa dam banii pentru mijloacele 

de transport ale personalului didactic  si didactic auxiliar pentru  luna februarie si martie pana pe 

11, ca nu a fost toata luna. 

 D-na Avram Nuta:  La articolul 2....  



 D- na Ceausu Narcisa: La articolul 2, privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul 

,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau’’ pentru anul 2020, sunt de 

acord. La punctul 3, la ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de 

interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii Legii 416/2001’’, nu sunt de 

acord pentru ca este prea tarziu, deja, daca nu era pandemie, erau alegerile si deci nu sunt de 

acord. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D- na Ceausu Narcisa: Nu sunt de acord pentru ca noi nu avem nici un raport de 

colaborare, nu stim nimic, un contract cadru, cati bani primeste primaria, ce se face, eu cel putin 

in mapa nu am avut absolut nimic si de aceea nu sunt de acord. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D- na Ceausu Narcisa: Sunt de acord cu intabularea si tot ce trebuie ca astea sunt legile, 

sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D- na Ceausu Narcisa: Nu sunt de acord pentru ca a fost si in sedinta trecuta, dar nu stiu, 

inventarul, parcul, ce avem, ce este, despre ce este vorba nu se stie nimic, deci nu sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7, la ,, Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D- na Ceausu Narcisa: Aici il felicit pe Bogdan Lazarescu a facut un raport la obiect, 

foarte concludent, il felicit din toata inima. D-le secretar, aici scrie, se aproba organigrama si 

numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta prevazut in anexa 

numarul 1 la prezenta hotarare, nu am nici o anexa nu stiu despre cine este vorba 

 D-l Danila Vasile: A fost doar pe comisii! 

 D- na Ceausu Narcisa: D-le secretar, toata stima si respectul dar iarasi lipseste si nu pot 

sa dau decat nu, imi pare rau Bogdan pentru munca ta, nu am ce sa fac. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D- na Ceausu Narcisa: Vreau sa fac o urare tuturor scortenenilor, sa nu se sfiiasca sa ia 

atitudine si sa-si spuna parerea, ca de aia suntem de 30 de ani in democratie. Trebuie sa ne 

gandim cu totii ca numai impreuna vom reusii, de ce va spun acest lucru, o intamplare care a 

avut loc zilele acestea, saptamanile acestea doua din urma, am vazut becurile aprinse si joia 

trecuta m-ati intrebat la biserica foarte multi ce se intampla, eu l-am sunat pe d-l primar, v-am 

spus raspunsul care mi l-a dat, l-am scris si pe Facebook, dar nu s-a intamplat nimic, luminile au 

mai ars, despre lumini este vorba, care au ars o parte mare din sat, toata ziua si toata noaptea, 

despre iluminatul public deci, daca d-voastra va uneati si mergeati sa intrebati, unu, doi, trei, hai 

sa vedem ce se intampla, din ce cauza arde lumina ca tot noi platim, tot din buzunarul nostru, 

probabil se rezolva treaba mult mai repede, dar indiferenta noastra este in avantajul altora, sa va 

ganditi la lucrul acesta si sa va mai ganditi ca indiferenta ucide, haideti sa ne trezim din 

amorteala si sa nu mai fim indifetenti macar acum, in acest an, cat mai avem totusi o sansa. Va 



multumesc tuturor, va doresc multa sanatate, nu uitati indiferenta ucide si va adresez tuturor 

Hristos S-a Inaltat si multa sanatate. 

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

 Este apelata d-na Creanga Vasilica 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D-na Creanga Vasilica: Adevarat S-a Inaltat!   

 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 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: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic 

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D-na Creanga Vasilica: Aici doream sa il intreb pe d-l secretar, am aprobat si luna trecuta 

acest punct, s-a facut vreo modificare, sau de ce a aparut si astazi? 

 D-l Danila Vasile: Nu, este punctul nr. 6 reintrodus pe ordinea de zi. De abia a venit 

situatia de la TOPO SISTEM pentru intabularea drumurilor ca sa le putem pietrui, drumurile 45, 

46 si 47. 

 D-na Creanga Vasilica: A nu erau introduse drumurile, bine, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D-na Creanga Vasilica: Si acest punct a fost luna trecuta! 

 D-l Danila Vasile: Toate aceste documente, noi lucram cu AFIR-ul, pentru a ne putea 

returna o suma de bani, vin de fiecare data cu proiecte de hotarare care trebie acceptate de cei de 

la Consiliul Europei, ca atare, dupa ce am aprobat data trecuta au revenit si au zis ca trebuie facut 

in forma asta, de aceea l-am reintrodus pe ordinea de zi. 

 D-na Creanga Vasilica: Da, bine, sunt de acord si la acest proiect de hotarare. 



 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7, la ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D-na Creanga Vasilica: Aici doream sa intreb, pentru ca in decembrie, la fel s-a venit in 

sedinta, tot pe ordinea de zi, tot pentru infiintarea organigramei si a numarului de personal la 

Serviciul Voluntar. Noi am aprobat atunci cu conditia de a veni cu un referat, noi acum la mapa 

nu il avem atasat cu numarul de persoane si cu activitatea din 2019, nu stiu ce.... 

 D-l Danila Vasile: Toata documentatia auxiliara care a continut documente peste 30 de 

pagini au fost depuse la comisii, iar referitor la faptul ca spuneti ca s-a aprobat in decembrie, iar 

s-a revenit de la Situatii de Urgenta cu refacerea documentatiei si introducerea noilor elemente. 

 D-na Creanga Vasilica: Am vazut ca s-au adaugat niste sume pentru hrana rece.... 

 D-l Danila Vasile: Asa au venit stabilite de la nivel central, acum se aproba infiintarea 

organigramei si a numarului de personal, mai departe sa vedem de unde scoatem bani, la 

rectificari, ce bani mai primim de la institutiile statului, vedeti ca se schimba de la luna la luna 

legislatia. 

 D-na Creanga Vasilica: Deci noi acum aprobam numai infiintarea organigramei si apoi va 

urma... 

 D-l Danila Vasile: Sa vedem de unde scoatem banii pentru ca trebuie introdusi in fila de 

buget. 

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

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-na Creanga Vasilica: Sunt atat de multe probleme la nivel de comuna, trebuia sa ne 

strangem, sa ne vedem, trebuia sa fie si d-l primar prezent, am inteles ca el astazi nu este. Cu 

iluminatul public, am inteles ca se lucreaza la scena, dar nu se gasea o alta modalitate ca sa nu 

functioneze becurile in fiecare zi, de doua saptamani? Sunt niste costuri totusi! 

 D-l Danila Vasile: Asa cum am discutat cand ati fost la mine, eu le-am transmis celor de 

la conducere, eu ca secretar nu pot decat sa le transmit ce probleme sunt. 

 D-na Creanga Vasilica: Da, d-voastra nu aveti ce face. Sunt foarte multe probleme, poate 

luna viitoare o sa facem si noi asa, sa aiba cine sa ne dea raspunsuri la intrebarile noastre, sa nu 

mai vorbim singuri  

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

 D-na Creanga Vasilica: Si eu va multumesc frumos! 

 Este apelata d-na Cobuz Lidia Elena. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Adevarat S-a Inaltat!   

 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: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 



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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7, la ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Nu am. 

 D-na Avram Nuta:  Va multumim frumos! 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: La revedere! 

 Este apelat d-l Hagima Ovidiu. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D-l Hagima Ovidiu: Adevarat S-a Inaltat!   

 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. 

 D-na Avram Nuta: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D-l Hagima Ovidiu: Da, sunt de acord cu acest proiect, doar ca pentru decontarea 

contravalorii calatoriei pentru luna februarie, proiectul cred ca trebuia depus de luna trecuta, 

adresa de la scoala a fost inregistrata prin martie, era tot timpul sa fie dezbatut in sedinta trecuta, 

da, sunt de acord. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D-l Hagima Ovidiu: Da, sunt de acord. 



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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D-l Hagima Ovidiu: Da, planul acesta de actiuni, noi suntem la sfarsitul lui mai si ni se 

prezinta un plan cu ce se va face in lunile ianuarie, februarie si tot asa, tot anul, cred ca este cam 

tarziu, acest plan trebuia prezentat prin decembrie ca sa poata fi aprobat, eu nu pot sa aprob asa 

ceva, deci sunt impotriva. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D-l Hagima Ovidiu: Da, aici cred ca documentatia nu este completa, am vazut ca undeva 

de la articolele 3-4 se face referire la niste anexe, referitoare la un regulament, la un model cadru, 

noi nu avem asa ceva, sunt impotriva acestui proiect.  

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D-l Hagima Ovidiu: Aici  nu imi este foarte clar, cu pozitia 45, 46 si 47, banuiesc ca o fi 

drumul de la Grigoreni pana la Serpeni, spune ca se intabuleaza pentru a fi facute reabilitari, care 

normal s-au facut atunci cand s-au cheltuit vreo 16 miliarde, eu o sa ma abtin, poate o sa mai 

discutam alta data cand o sa ne explice cineva despre ce este vorba, ma abtin la acest proiect. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D-l Hagima Ovidiu: Da, proiectul acesta cred ca a mai fost dezbatut si in sedinta trecuta, 

are putin o alta forma, sedinta trecuta am votat impotriva si acum voi vota tot impotriva, din 

aceleasi motive. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7,  ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D-l Hagima Ovidiu: Aici tot la fel, se face referire la niste anexe 1 si 2, poate s-a gresit la 

redactare, poate e vorba de aliniatele 1 si 2, de la articolul 2, astazi nu voi aproba, poate intr-o 

sedinta urmatoare cand ni se clarifica mai bine unele lucruri. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D--l Hagima Ovidiu: Da, am doua lucruri de spus, prima ca intrebare, nu inteleg de ce 

sedintele Consiliului Local se tin telefonic, cand in alte comune se tin la vedere, eu zic ca se 

poate tine o sedinta a Consiliului Local, la vedere, cu toti consilierii prezenti, respectand bine-

inteles toate regulile, de distantare, la Scorteni, gradinita, la scoala, chiar la Grigoreni, poate cu 

aceasta ocupatie cei din conducere mai vad si satul Grigoreni. 

 D-na Avram Nuta:  Va poate raspunde d-l secretar ca d-l primar nu este. 

 D-l Hagima Ovidiu: Ma asteptam sa nu fie d-l primar, poate o sa raspunda d-l secretar. 

 D-l Danila Vasile: Hristos S-a Inaltat ! 

 D-l Hagima Ovidiu: Adevarat S-a Inaltat ! 

 D-l Danila Vasile: Problema se pune ca nu eu hotarasc, eu cand fac dispozitia mi se 

spune, ora cutare, data cutare, locatia cutare, scurt, d-l primar impreuna cu d-voastra decideti. 

 D-l Hagima Ovidiu: Nu s-a inteles foarte bine, poate nu este buna legatura. Eu zic ca desi 

s-a votat sedinta trecuta ca se va tine electronic, banuiesc ca a fost pentru situatia de urgenta, 



aacum cred ca s-ar putea gasi o alta locatie in care sa fie prezenti consilierii, acolo putem pune 

intrebari, e greu la telefon sa-ti exprimi toate punctele de vedere. Al doilea punct tine de 

declaratii politice, sau face referire, parca o constatare a mea ca in comuna Scorteni, suntem 

printre singurele comune unde consilierii PNL sustin neconditionat initiativele PSD, e bine, e 

rau, nu stiu, atat am avut de spus. 

 D-na Avram Nuta:  Va multumim frumos, o zi frumoasa va dorim! 

 D-l Hagima Ovidiu: La fel, la revedere! 

 Este apelat d-l Magirescu Ion. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D-l Magirescu Ion: Adevarat S-a Inaltat!   

 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 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. 

 D-na Avram Nuta: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D-l Magirescu Ion: Sunt de acord, am patit ca ceilalti consilieri de luna trecuta care au zis 

numai ,,da”, nu au comentat nici un punct. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D-l Magirescu Ion: Da, sunt de acord. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D-l Magirescu Ion: Cand trebuia facut proiectul asta de hotarare? La jumatatea anului? 

 D-na Avram Nuta:  Asa l-a primit, asa l-a dat. 

 D-l Magirescu Ion: Pe ce baza toate punctele alea pe luni, trebuia la inceput de an, din 

decembrie trebuia pus, hai in ianuarie, nu in luna iunie ! Nu sunt de acord ca sa nu mai comentez. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D-l Magirescu Ion: Nici aici nu sunt de acord. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D-l Magirescu Ion: Sunt de acord, la Grigoreni, Scorteni, Floresti au fost facute, trebuie 

facute si la Bogdanesti si Serpeni. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D-l Magirescu Ion: Aici nu sunt de acord, dar ma intereseaza, construirea si dotarea 

parcurilor cat dureaza? Trebuiau terminate de mult timp, tot mereu le dotam, le facem, pai de 

cand a fost proiectul pus acolo, nu s-a stiut a cui este terenul? Nu sunt de acord. 



 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7,  ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D-l Magirescu Ion: Nu sunt de acord, dar si anul trecut si acum doi ani am cerut de 

fiecare data numarul persoanelor, care sunt persoanele nominal, nu s-a prezentat niciodata, dar 

discutii sunt pe margine mereu si comentarii, ca el face parte din comisia cutare, de stingerea 

incendiilor, face parte, este voluntar acolo, primeste retributia respectiva, nu se stie numarul, nu 

se stie nominal, nu sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-l Magirescu Ion: M-ar fi interesat informarea primarului care nu a facut niciodata 

incepand din ianuarie, cel putin in ultima perioada, cand este in concediu, cand este in medical, 

cand este plecat, acum cu boala asta, noi nu stim nimic, atat am avut de spus. 

 D-na Avram Nuta:  Va multumim frumos, o zi frumoasa va dorim! 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: La fel, la revedere! 

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

 Este apelat d-l Pavel Vasile. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D- l Pavel Vasile: Adevarat S-a Inaltat!   

 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: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D-l Pavel Vasile: Sunt de acord. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D-l Pavel Vasile: Nu am obiectiuni, sunt de acord. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D-l Pavel Vasile: Fara obiectiuni, votul este pentru. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D-l Pavel Vasile: Fara obiectiuni, votul este pentru. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D-l Pavel Vasile: Fara obiectiuni, votul este pentru. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 



dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D-l Pavel Vasile: Fara obiectiuni, votul este pentru. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7,  ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D-l Pavel Vasile: Fara obiectiuni, votul este pentru, este necesar. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-l Pavel Vasile: Aici doream sa va intreb daca stiti ceva de procesele anterioare, nu le-

am mai gasit la mapa in nici o luna din acestea doua. 

 D-na Avram Nuta:  Va poate raspunde d-l secretar. 

 D-l Danila Vasile: Toate procesele sunt redactate dar avand in vedere ca sunt peste 80 de 

pagini nu stiu cum sa procedam sa ajunga si la d-voastra, daca inmultim 80 de pagini cu 13 

consilieri..., este enorm. O sa discut cu d-l primar si atunci o sa va inaintam procesele-verbale, 

cred ca CD ar fi cel mai bine, pe hartie este enorma cheltuiala, pe hartie, pe xerox. O sa incercam 

sa punem de luni in picioare si treaba asta. 

 D-na Avram Nuta:  Va multumim frumos! 

 D-l Pavel Vasile: La fel, la revedere! 

 Este apelat d-l Palcau Adrian. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D-l Palcau Adrian: Adevarat S-a Inaltat!   

 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: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D-l Palcau Adrian: Sunt de acord. As vrea sa expun aici o problema pentru corecta 

informare a cetatenilor comunei Scorteni si a colegilor din Consiliul Local al comunei Scorteni, 

vreau sa va spun ca in 18 mai 2020, a avut loc sedinta Consiliului de Administratie a Scolii 

Gimnaziale Scorteni, sedinta in care doamna director ne-a prezentat masurile luate in cadrul 

scolii pentru inceperea in siguranta a cursurilor de catre elevii din anul terminal, asta si pentru 

parintii care vor siguranta pentru copii care se duc la scoala, copii sa fie protejati impotriva 

acestui virus COVID. Masurile prezentate de d-na director sunt: dezinfectia de catre o firma 

specializata a salilor de clasa, achizitionarea materialelor dezinfectante, a prosoapelor de hartie, a 

mastilor, a dispersoarelor pentru dezinfectant, astfel copii care participa la cursuri sa se 

dezinfecteze regulat, apoi elevii sunt insotiti de catre un cadru didactic catre microbuz iar cand 

ajung la scoala sunt condusi catre salile de clasa. Elevii vor primi o masca noua la terminarea 

cursurilor pentru a pleca acasa, deci toate lucruri pentru ca aceste cursuri sa se desfasoare in 

siguranta, am tinut sa expun aceste lucruri pentru linistea parintilor si a copiilor care se duc la 

scoala in aceasta perioada. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D-l Palcau Adrian: Aici inainte de a-mi da votul vreau sa-l intreb pe domnul primar daca 

este acolo, cat a fost cotizatia de anul trecut ca eu nu mai retin. 

 D-na Avram Nuta: D-l primar nu este, doar daca va raspunde d-l secretar. 



 D-l Danila Vasile: Cotizatia este aceeasi. 

 D-l Palcau Adrian: Am vazut aici la sfarsit ca doua primarii au votat impotriva, primaria 

Itesti si primaria Ardeoani, in afara de beneficiile cum ar fi colectarea gunoiului de catre cei de la 

ROMPREST, noi ca membrii ai acestei asociatii, mai avem si alte beneficii ? 

 D-l Danila Vasile: Sunt Adunarile Generale, AGA ale ADIS la care d-l primar reprezinta 

institutia noastra si ridica problemele si deficientile care sunt constatate in derularea contractului. 

Orice problema pe care o aveti puteti sa i-o adresati in scris, ca sa stim daca sunt probleme 

majore sa le ridicam la nivel de AGA. 

 D-l Palcau Adrian: Am vazut ca cei care ridica gunoiul, oamenii de aici din zona in care 

sunt eu au inceput sa colecteze selectiv, cei care ridica gunoiul il iau la un loc, banuiesc ca lor le 

convine, pentru ca am vazut ca tariful la gunoiul care nu este selectiv este mai mare decat cel pe 

care il platim la gunoiul selectiv, atunci noi degeaba il colectam selectiv, tariful la gunoiul 

selectiv este de trei sute si ceva iar pretul pentru gunoiul neselectat este mult mai mare, normal 

ca lor le convine sa il puna la un loc. Din acest motiv am dorit sa ridic aceasta problema iar d-l 

primar, caci el este in Consiliul de Administratie al ADIS, sa puna aceasta problema. 

 D-l Danila Vasile: Noi suntem membrii asociati, este facut din 2008, am rugamintea ca 

orice constatati d-voastra ca nu ar fi legal, faceti o nota scrisa sa le avem la indemana cand se 

declanseaza adunarile AGA. 

 D-na Avram Nuta: Deci votul dumneavoastra la punctul 2 este? 

 D-l Palcau Adrian: Da. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D-l Palcau Adrian: Sunt cei de la ajutorul social ? 

 D-na Avram Nuta:  Da. 

 D-l Palcau Adrian: Stiu ca si anul trecut am aprobat un plan de actiune al celor de la 

ajutorul social si fara sa fiu sarcastic sau rau, eu nu am vazut pe nici unul, din iulie anul trecut 

pana acum sa intreprinda vreo actiune, nu am vazut eu, probabil au fost, pentru ca aici am vazut 

ca scrie, vedem la punctul 1, deszapezirea statiilor de autobuz, coincidenta face sa stau chiar in 

dreptul unei statii de autobuz, nu am vazut nici unul, aprobam planul de actiune dar nu i-am 

vazut in actiune efectiv. 

 D-na Avram Nuta:  Aici v-ar putea raspunde d-na vice, dar nu este. 

 D-l Palcau Adrian: Eu imi expun punctul de vedere, ce nu am vazut, dar apoi am vazut, 

mentinerea curateniei in spatiile de depozitare a gunoiului, aici s-a facut curatenie in statie de trei 

ori anul cesta, niciodata de catre acestia, s-a facut de catre persoane private. Pot sa va dau si 

numele celor care au platit sa faca, deci efectiv nu i-am vazut pe ei, aprobam planul de actiune, 

nu este nici o problema, il aprobam dar nu i-am vazut in actiune pe dansii, asta vreau sa spun, 

poate, repet inca o data , poate nu i-am vazut eu si au fost ei, dar nu am vazut nici consecinta 

actiunilor lor, adica sa-i vad cum au facut curat sau sa se vada ceva. Aprobam fara nici un fel de 

problema, dar acesta este punctul meu de vedere. 

 D-l Danila Vasile: D-le consilier, fac o remarca, asa cum v-am mai anuntat, faceti o nota 

scrisa catre d-l primar cu deficientile pe care le constatati d-voastra, pentru ca sunt niste lucruri 

pe care d-voastra le stiti, noi daca nu le avem in scris nu avem cum sa le ducem la cunostinta. 

 D-l Palcau Adrian: Eu va spun doar ce am constatat, nu vreau sa fiu nici rau, aprob planul 

de actiune cu mentiunea sa se si duca la bun sfarsit de catre legii 416. Deci la proiectul numarul 3 

sunt de acord. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 



 D-l Palcau Adrian: Am vazut acolo un tarif de 80 de bani pe metru liniar pe an, as dori sa 

intreb cum s-a ajuns la aceasta suma, s-a negociat ? 

 D-l Danila Vasile: Este reglementare venita de la Agentia Nationala, de la ANCOM, in 

care noi am pus, zice sa fie pretul mai mic decat zero, noi am zis ca chiar degeaba nu se poate, 

m-am consultat si cu comunele din jur... 

 D-l Palcau Adrian: Am zis ca poate se obtine o suma mai mare, daca stiti situatiile altor 

primarii care au primit o suma mai mare... 

 D-l Danila Vasile : Ne-am consultat cu comunele din jur si am stabilit sa fie acelasi tarif 

la nivel de zona. 

 D-l Palcau Adrian: Am inteles. 

 D-l Danila Vasile : Deci la d-voastra la mapa au ajuns regulamentul si contractul, la alte 

mape nu s-a pus la dispozitia consilierilor! 

 D-l Palcau Adrian: Ok, atunci asa sa ramana 0.80 lei/ml/an. 

 D-l Danila Vasile : Da, conform prevederilor trecute in contract. 

 D-na Avram Nuta:   Deci votul d-voastra este? 

 D-l Palcau Adrian: Da, cu mentiunea ca ar fi trebuit sa fie un pic mai mare daca se putea, 

daca nu, asta este ! 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D-l Palcau Adrian: Stiu ca anul trecut tot in cadrul unei sedinte de Consiliu am stabilit 

intabularea unor drumuri si a unor suprafete sa intre in domeniul primariei, dar nu stiu daca au 

fost prinse si astea, banuiesc ca nu. 

 D-l Danila Vasile: Nu, s-au modificat pozitiile 45, 46 si 47, au refacut masuratorile de la 

firma TOPO SISTEM, le intabulam sa terminam o data. 

 D-l Palcau Adrian: Sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D-l Palcau Adrian: La sedinta trecuta la numarul 5 am avut tot la fel, introducerea in 

domeniul public a construirii si dotarilor, banuiesc ca aceasta este introducerea ca obiect de 

inventar, sau ce ? 

 D-l Danila Vasile: Este introducerea in inventar, documentatie care trebuie transmisa, 

deci acea hotarare de introducere, nu mai este introducerea, ca proiectul asa se cheama, care este 

pe AFIR, pe Fonduri Europene, noi trebuie sa-l trecem ca sa ne scoatem banii care trebuie sa 

vina de la AFIR Iasi. Au schimbat modelul si au zis ca trebuie facut asa, in conformitate cu 

directivele europene, automat trebuie sa ne conformam ca sa ne luam banii. 

 D-l Palcau Adrian: Am inteles, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7,  ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D-l Palcau Adrian: Am vazut ca la organigrama, este la compartiment de prevenire, este 

un specialist in prevenire, cine da aceasta denumire de specialist, are cursuri sau cum ? Pe baza 

la ce desemnam un specialist ? Face parte din cei 9 voluntari acest specialist, face vreun curs ? 

 D-l Danila Vasile: Probabil, nu pot sa va spun prea multe pentru ca ele au fost transmise 

de la Centrul Zonal de Situatii de Urgenta, mai multe sa va spun, nu stiu, pentru lamuriri puteti 

venii la d-l Lazarescu si va lamureste dansul cu aceasta situatie. 

 D-l Palcau Adrian: Da, atunci sunt de acord cu proiectul de hotarare privind aprobarea 

infiintarii organigramei. 



 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-l Palcau Adrian: Am vrut sa-l intreb pe d-l primar un lucru dar daca nu este, am sa il 

intreb personal, fara nici o problema. 

 D-na Avram Nuta:  Va multumim frumos, o zi frumoasa! 

 D-l Palcau Adrian: La fel, la revedere! 

 Este reapelat d-l Ondu Adrian Alexandru. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Adevarat S-a Inaltat!   

 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, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt de acord. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Da, am citit acest proiect si am vazut si suma care trebuie 

alocata de la primaria Scorteni, 5000 lei, iar la acesta si investirea primarului pentru vot in plen, 

da, sunt de acord. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Da, am citit si acest proiect si am vazut ca d-na vice s-a 

ocupat, a impartit pe luni activitatile care revin. Le doresc spor la treaba, sa faca ce si-au propus, 

sunt de acord si cu acest proiect. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Da, am citi cu atentie si acest proiect, o sa se intrevada niste 

lucrari pe domeniul public si privat al comunei, daca acest contract aduce si beneficii comunei, 

sunt de acord si puteti sa transmiteti d-lui primar cand semneaza acest contract sa mareasca si 

puterea semnalului pe Orange in comuna, chiar sunt probleme, sunt de acord cu acest proiect. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Da, sunt de acord cu acest proiect ca sa avem toate 

drumurile intabulate ca in viitor sa putem demara proiecte si alte lucrari pe care le vom executa 

pe aceste drumuri, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 



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

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7, la ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Acest proiect l-am mai discutat parca anterior, la sedintele 

pe care le-am avut, sunt de acor ca sa intram in legalitate, sa ne facem serviciul de voluntariat pe 

comuna, sunt de acord. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: La acest articol, deocamdata telefonic, nu o sa discut, v-a da 

Dumnezeu sa ne intalnim, o sa am cateva declaratii si cateva replici si drept la replica. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru : Va multumesc ! 

 D-na Avram Nuta:   Si noi va multumim frumos, o zi frumoasa! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sarbatoarea de astazi sa va aduca numai intelepciune, 

lumina si pace in suflet! 

 Este apelat d-l Vrote Vasile. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D- l Vrote Vasile: Adevarat S-a Inaltat!   

 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. 

 D-na Avram Nuta: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

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

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020’’ 

 D- l Vrote Vasile: Da, votez pentru. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D- l Vrote Vasile: Da, votez pentru. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D- l Vrote Vasile: Da, votez pentru acest proiect de hotarare. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D- l Vrote Vasile: Da, votez pentru acest proiect de hotarare. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 



 D- l Vrote Vasile: Da, votez pentru acest proiect de hotarare. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7, la ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D- l Vrote Vasile: Da, votez pentru acest proiect de hotarare. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D- l Vrote Vasile: Da, aici nu am nimic de spus. 

 D-na Avram Nuta:  Va multumim frumos, va dorim o zi frumoasa! 

 D- l Vrote Vasile: Si eu va multumesc, la revedere! 

 Este apelat d-l Zamfirescu Eugen. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D- l Zamfirescu Eugen: Adevarat S-a Inaltat!   

 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: Am rugamintea, sunt intr-o zona cu semnal telefonic slab, daca 

cumva se intrerupe sa reveniti cu apelul si daca nu ma auziti cumva sa ma semnalizati, vad cu nu 

prea am semnal din ce am mai discutat astazi. Sa incepem! 

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

sedintei? 

 D- l Zamfirescu Eugen: Fac precizarea de la inceput ca sunt de acord, deci votez pentru 

ordinea de zi, dar vreau sa fac cateva mici precizari, poate chiar sa pun niste intrebari, pe cine 

avem in sala? 

 D-na Avram Nuta: Banda de inregistrare, d-l secretar, televiziunea si presedinta de 

sedinta. 

 D- l Zamfirescu Eugen: Azi este Inaltarea Domnului, mare sarbatoare a crestinatatii si in 

special a noastra, a ortodoxiei, colegii catolici au sarbatorit saptamana trecuta, deci Hristos S-a 

Inaltat tuturor, cu pace, credinta, belsug in toate casele si familiile din comuna noastra, Doamne 

ajuta! 

 D-na Avram Nuta: Doamne ajuta, multumim! 

 D- l Zamfirescu Eugen: Dar astazi, in afara de treaba asta, noi avem si o mare sarbatoare 

nationala a poporului roman, este ziua eroilor, doamna! Este o zi de mare cinstire si comemorare 

pentru toti eroii neamului nostru si pentru cei ai comunitatii noastre, ai Florestiului, 

Grigoreniului, slava eroilor nostrii, Dumnezeu sa-i odihneasca in pace. Haideti sa intram in 

sedinta! Deci procesul verbal, obser in continuare ca nu vine nimeni sa-l scrie, dar, eu am 

intrebat si data trecuta, dar sa stiti, d-l Vasile, d-na Nuta, nu banda de televiziune este 

documentul juridic in fata nimanui, noi trebuia sa avem o fata desteapta, ca avem destule in 

primarie care sa scrie procesul verbal, ca daca d-l Ungureanu pierde banda eu nu am ce sa le zic, 

ei au obligatia sa o difuzeze on-line, sa faca pe principiul transparentei, dar nu tine treaba asta. 

Asa ca as vrea d-na presedinta, daca mai prezidati sa aveti pretentia asta, ca cineva din aparatul 

primarului sa consemneze discutiile. Am vazut pe ordinea de zi, deci pe proiectele de pe ordinea 

de zi am vazut ca este initiator primarul, viceprimarul, deci spuneti ca primarul nu este? 

 D-na Avram Nuta: Nu. 

 D- l Zamfirescu Eugen: Daca primarul este initiator de proiect, eu  normal consilierul x, 

trebuie sa am niste lamuriri din partea celui care a fost initiatorul proiectului respectiv, in ce 

pozitie este primarul? 

 D-na Avram Nuta: Va raspunde d-l secretar! Nu va poate raspunde nici d-l secretar! 

 D- l Zamfirescu Eugen: Pentru ca doamna, convoc sedinta Consiliului Local, noi suntem 

in aceeasi ecuatie veche, primarul nu a participat la aproape jumate din sedintele Consiliului 

Local, eu sunt primar, sunt initiator de proiecte pe ordinea de zi si nu vin la sedinta, mi se pare o 

sfidare la adresa noastra, ne-ati tinut acasa, eu imi mentin dezacordul fata de aceasta forma 



telefonica dar nu am ce sa fac, ma supun si eu regulilor, dar primarul trebuia sa fie aici sa 

raspunda la intrebari, la fel ca si d-na vice primar, este? Nu este! 

 D-na Avram Nuta: Nu este nici d-na vice! 

 D- l Zamfirescu Eugen: Pai are doamna si dansa un proiect de hotarare, uite secretarul 

este, duce sedinta, dar initiatorul nu este nici secretarul si nici d-voastra! Contabila este, ca sunt 

niste probleme cu aspect de bani? 

 D-na Avram Nuta: Nu este nici dansa! D-l secretar nu va poate raspunde nici d-lui la....! 

 D- l Zamfirescu Eugen: Nici nu il oblig sa imi raspunda, dar am pus o problema de buna 

organizare, de buna intelegere, de transparenta, noi cu cine vorbim? Nu cu cei care fac parte din 

aparatul primarului, cu primarul, pai pentru ce tinem sedinta asa? Sa ne luam banii? Eu nu vreau 

sa iau banii comunitatii degeaba! 

 D-na Avram Nuta: Asa este, aveti foarte mare dreptate! 

 D- l Zamfirescu Eugen : De ce nu mai este pe ordinea de zi informarea cu cheltuielile 

financiare din luna precedenta, care o facea d-na Nedelcu, a dat cineva ordin? 

 D-l Danila Vasile: Greseala este a mea pentru ca nu l-am pus in mapa, este facut, eraorea 

este a mea, eu cand gresesc recunosc, am avut si eu niste probleme si nu am reusit sa le fac chiar 

pe toate ! Sa siti ca procesele verbale sunt redactate si chiar discutam cu colegii, cu domnii 

consilieri, ma gaandeam sa le pun pe toate, sa le pun pe un CD, sunt multe foi, se duc la 70-80... 

 D- l Zamfirescu Eugen: D-le Vasile, hai sa iscutam doar de informarea asta care nu era de 

pus pe un CD, erau doua pagini ! 

 D-l Danila Vasile: Este la mine in dosar, nu am pus-o, sincer va spun. O sa v-o transmit, 

cred ca am sa o postez pe site dupa sedinta si o sa intre la toata lumea. 

 D- l Zamfirescu Eugen: Intr-adevar aceasta informare care era pe ordinea de zi, nu era un 

proiect de hotarare, dar ordinea de zi nu cuprinde numai proiecte de hotarare la un consiliu, 

prinde si informari, documentari ale primarului, aparatului de specialitate, consilierilor, chiar si a 

cetatenilor ! Sa revenim, deci cineva.... eu am spus la un moment dat, nemaifiind in forma aia 

transparenta, eleganta care ne conferea si noua o imagine foarte clara, eu personal, ma lipsesc de 

ea, dar eu nu pot sa impun hotararea mea, decizia mea celorlalti colegi din consiliu, pentru ca iata 

domnu nu stiu care, a zis ca vrea sa o aiba in mapa, de ce nu este, ca nu mai vrei tu ?! 

 D-l Danila Vasile: Eu mi-am recunoscut greseala! 

 D- l Zamfirescu Eugen: Deci ar fi trebuit sa fie aici! Mai vad o chestiune si tot cu domnul 

Vasile vreau sa o rezolv, am vazut ca pe ordinea de zi nu ati mai trecut aprobarea procesului 

verbal de la sedinta permanenta si nici in mapa nu a mai fost, am inteles, pentru ca e volumul de 

hartii si stiti foarte bine ca intotdeauna am fost omul care a zis ca ii convine in forma electronica, 

ca nu ii convine altcuiva, este alta treaba, am gasit pe site-ul primarie, acolo este, corect ! 

 D-l Danila Vasile: Le-am afisat acolo, dar pentru distribuirea la consilieri m-am gandit ca 

ar fi bine pe CD. 

 D- l Zamfirescu Eugen: L-ati pus pe site-ul primariei, tot respectul, dar daca suntem de 

acord sau nu cu continutul lui trebuie pus in sedinta urmatoare. 

 D-l Danila Vasile: O sa le punem, mi-am notat aici. 

 D- l Zamfirescu Eugen : Chiar daca nu este in mapa, este afisat public pe site-ul 

primariei, l-am citit si sunt de acord cu el, dar daca nu mi-ati trecut pe ordinea de zi, nu mai pot 

sa spun treaba asta. 

 D-l Danila Vasile: Sunt si cele din urma si din acest motiv ma gandeam sa le pun pe toate 

o data, iar pe CD este mult mai simplu si mai practic. 

 D- l Zamfirescu Eugen: Doamna, in situatia actuala, cu explicatiile care au fost, ca sunt 

sau nu de acord cu ele, sunt pentru ordinea de zi, dar subliniez ca ordinea de zi nu refelecta 

situatia actuala a comunei Scorteni, reprezentand situatia financiara si sociala a comunei 

Scorteni, deci sunt de acord, nu am incotro dar cu sublinierile si completarile pe care le-am facut. 

 D-na Avram Nuta: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  



auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D- l Zamfirescu Eugen: Votez pentru drepturile de transport, fac observatia, dar nu de 

acum si vad ca se mentine ca ar trebui sa existe o colaborare mai buna intre primarie-secretar si 

doamna directoare Oana Ondu  ca daca va uitati la adresele scolii, ei le-au trimis la timp si cred 

ca trebuia la sedinta trecuta, asa telefonic cum am avut, in forma in care nu sunt de acord, dar 

asta este, trebuiau prinse de data trecuta, deci sunt de acord, vad ca au venit mai tarziu cu 

proiectul de hotarare. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020. 

 D- l Zamfirescu Eugen: Cotizatia la ADIS, de 5000 lei pe an corespunde cu ce au hotarat 

in AGA pentru comunele cu o populatie intre 3001 si 5000 locuitori, cum este Scorteniul, deci 

sunt de acord si votez pentru. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’, initiator doamna viceprimar, Cobuz Lidia. 

 D- l Zamfirescu Eugen:  Eu doream sa ii pun niste intrebari doamnei, sa-si sustina 

proiectul de hotarare, d-voastra nu stiti exact despre ce este vorba, d-l secretar, nu este in zona lui 

de responsabilitate, dar trebuie sa subliniez niste aspecte si la urma vedem care este treaba. In 

primul rand, noi suntem aproape la jumatea anului, nu se vine la jumatea anului cu planul de 

folosire si utilizare a celor care beneficiaza de ajutor social, nu, se vine la inceput de an, pentru 

ca planul de munca se refera la activitatea lunara a oamenilor de la ajutor social, iar ei lunar sunt 

pontati, cineva le tine evidenta sarcinilor care le au lunar, a orelor care le au de facut lunar, nu 

vin la jumatea anului, deci nu este in regula! In al doilea rand, planul de actiune este superficial, 

nu este reliefat cu niste responsabilitati clare, este doar general si mai mult, am constatat si m-am 

si verificat, este copiat dupa planul din anii din urma, nici atunci nu am fost de acord, nu rezulta 

nimic din ele, cine si cati sunt la ajutorul social, as fi vrut o informare, daca era aici o intrebam 

pe doamna, caci eu  nu stiu in 2020 cati mai sunt la ajutorul social, oamenii aia isi fac sau nu 

treaba, iar daca doamna raspunde de treaba asta apreciez ca era necesar sa fie prezenta aici, sa 

raspunda la intrebarile noastre, pentru ca in situatia asta, cu sublinierile care le-am facut, nu sunt 

de acord cu acest proiect, nu este in regula si nu este facut la timp, am alte pretentii la viceprimar 

si nu imi place ce a facut acolo si nici anul trecut. Sunt impotriva acestui proiect de hotarare. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D- l Zamfirescu Eugen: Am studiat materialele de la mapa si am lucruri care le subliniez. 

Deci nu avem aprobat in Consiliul Local in momentul de fata un regulament privind conditiile in 

care se permite accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Scorteni, aici in proiectul 

de hotarare am vazut ca se invoca anexa 1 cu acest regulament, chiar articolul 3, se proba 

regulamentul, dar nu este in mapa, nu este nimic pe aici si atunci ce sa aprob? In randul doi, 

avem un contract cadru cu orange in care le dam accesul pe proprietatea publica, privata, invocat 

la anexa 2, articolul 4 din proiectul de hotarare, spune, se aproba modelul cadru pentru contract, 

dar anexa 2 unde este, ce sa aprob? Chiar nu vrea primarul sa vedem si noi, Consiliul Local, 

comunitatea, de fapt cati bani se stabileste prin acest contract de negociere intre Orange si UAT 

Scorteni, noi chiar nu vrem sa vedem treaba asta?! Ce este in mapa? Nimic! Deci acest proiect de 

hotarare este incert si tendentios in a nu stii si noi care este treaba! Eu am mai subliniat acum 3-4 

sedinte in urma si contractele alea cu publicitatea, cu Barrier-ul de la Grigoreni, nu a mai aratat 

nimeni daca exista sau nu si cred ca nici nu exista, cel de la intrare in Floresti, cu pistolul ala 

publicitar, o mai fi, nu o mai fi, o fi fost vreun contract, cine o mai stii, oamenii astia care au 



niste chestiuni personale pe domeniul public al UAT-lui , al primariei noastre, ne mai trebuie si 

noua un banut, vine Craciunul, dai la copilasi 1 milion la scoala, bomboane la pomul de iarna la 

biserica, noi chiar nu vrem! Acesta este punctul meu de vedere, deci nu sunt de acord cu acest 

proiect de hotarare, este incomplet si nu mai veniti cu proiecte din astea in care nu stie nimeni ce 

contin! Sunt impotriva! 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D- l Zamfirescu Eugen: Da, si aici am niste intrebari si niste sublinieri, pentru ca daca va 

mai aduceti aminte, cu ceva timp in urma, cam in toamna, a mai fost un proiect de hotarare, 

foarte multe drumuri trecute pentru intabulari, este vorba de situatii, deci sunt documente TOPO, 

am facut o acolada, de ce nu am facut atunci, de ce nu am prins si treaba asta, pentru ca d-l 

Hagima a subliniat la momentul respectiv, faptul ca nu sunt toate drumurile de la Grigoreni, nu 

erau nici de la Scorteni, dar cele de la Scorteni erau facute mai inainte si atunci eu stau si ma 

gandesc ca lucrurile astea se fac pentru intocmirea proiectelor de dezvoltare economico-sociala, 

adica, drumuri modernizate, gaze naturale, intr-adevar drumurile astea trebuie sa le avem 

intabulate pentru ca nu pot intra in documentarele din proiect, dar noi nu avem facut nici 

nomenclatorul stradal al tuturor strazilor cu tablie pe toata comuna Scorteni, lucru la care toate 

comunele, din toata Romania asta s-a intamplat de trei ani, foarte greu sa lucrezi fara denumire a 

strazii, sa spui de la kilometru, metru, o subliniez ca aspect negativ, mai mult decat atat, stau si 

ma gandesc la ultimile trei mandate ale primarilor, cum spuneati voi ca ati facut proiecte de apa, 

de drumuri, cand voi nu aveati nici drumuri intabulate? Nu aveati cum sa faceti proiecte! A, 

suntem in ecuatia in care proiectele sunt dupa calorifer, sunt lucruri pe care le constat si nu 

putem sa le tinem asa, lumea trebuie sa cunoasca adevarul! Deci ca sa faci proiect, drumurile 

trebuiau de mult intabulate si chiar daca cu acest, cu partea Bogdanestiului, a Serpeniului se vine 

atat de tarziu, la sfarsitul mandatului, sunt obligat prin judecata pe care o am sa fiu de acord cu 

el, desi trebuia de mult, deci votez pentru acest proiect. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D- l Zamfirescu Eugen: Daca ne aducem aminte de la sedinta trecuta, intr-o alta forma, 

intr-o alta chestiune, dar cam aceeasi mancare de peste, este proiectul la care si data trecuta am 

facut urmatoarele observatii, pentru ca eu stiu despre ce este vorba, construire si dotare parc sat 

Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, sunt cele doua locuri de joaca, nu parcuri, 

pentru care probabil AFIR-ul cere documente la sange si facute corect ca sa poata deconta 

cheltuielile care s-au facut pe bugetul UAT-lui, asta este toata treaba, dar in continuare, vad ca 

nu se vrea si aici scrie in material, chiar si in ce spune d-na Cobuz, in raportul de specialitate, se 

impune completarea inventarului domeniului public al comunei Scorteni cu urmatoarea pozitie, 

dar unde sunt inventarele doamna, la locurile astea de joaca, vreau sa vad si eu ce contin aceste 

parcuri dotate, banci, echipamente, locuri de joaca, ce valoare de inventar au? Vreau sa vad daca 

bat cu ce ne-a transmis GAL-ul ca fonduri la dispozitie, deci in continuare proiectul acesta este 

foarte confuz, ori cineva vrea sa ne ascunda adevarul, adevarul ce ? Adevarul ca s-au luat foarte 

multi bani de foarte multe persoane pentru proiecte europene si acum nu reusesc sa le declare 

AFIR-ul eligibile si sa le deconteze banii, nu sunt de acord cu proiectul pana nu veniti cu ele 

clare, cu lista de inventar pe aceste locuri de joaca sau parcuri, nu sunt de acord cu proiectul. 

Sunt impotriva acestui proiect. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7, la ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 



 D- l Zamfirescu Eugen: Eu am citit ce a facut copilul acesta, Bogdan Lazarescu, vreau sa-

i pun si lui o intrebare, dar probabil ca o fi intr-o situatie de urgenta. Euam vazut documentele si 

el si-a cam facut treaba, m-am uitat prin legislatie, dar lipseste exact ce a cerut omul acesta, a 

cerut asta ordonatorului principal de credite si a cerut prin vot validare in Consiliul Local, la 

articolul 4 spune: Se aproba organigrama si numarul de personal al organigramei Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta, prevazut in anexa nr. 1 la acest proiect, 2, se aproba 

regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

prevazut in anexa 2, nu am la mapa nici una nici alta, deci din punct de vedere tehnic, 

regulamentul l-am citit din alta zona, dar organigrama asta, d-le Vasile, trebuia facuta in forma 

aia redactionala si pusa la mapa, sa vada fiecare, eu stiu de exemplu, care sunt posturile pentru ca 

am tot discutat de asta dar documentul propriu-zis nu este in mapa si nu pot sa-l aprob, sa vina 

luna viitoare cu proiectul, cu documentul anexa 1, adica organigrama facuta in forma normala 

redactata, de organizare, sa fie la mapa sa-l vada toata lumea, tot Consiliul. Nu sunt de acord cu 

proiectul, am rugamintea sa-l reluati data viitoare, nu este mare lucru de facut. 

 D-l Danila Vasile : O remarca d-le consilier, organigrama a fost pusa la mapele pe 

comisii, acum nu mai inteleg, sunt si aici multe documente si am zis cand va adunati pe comisii 

sa fie materialele acolo, nu stiu cum sa ma mai conformez sa mearga treaba repede si bine. 

 D- l Zamfirescu Eugen: Nu v-am auzit prea bine, banuiesc ca ati dat o justificare, dar in 

momentul cand ati venit cu proiectul de aici, nu era mare lucru ca macar anexa 1, ca nici 

regulamentul nu este, macar anexa 1, ca este o pagina, regulamentul este mai vast, are baza 

legala, normative, macar anexa 1 trebuia pusa aici! Luna viitoare vreau sa o vad la mapa daca 

vreti sa aprobam si poate va fi aprobat. Iar Bogdan Lazarescu sa vina in sedinta de luna viitoare 

ca vreau sa ii pun o intrebare si sa se gandeasca foarte bine, ca in urma tuturor cercetarilor pe 

care le-a facut el din postura de sef al Situatiilor Voluntarilor, cine a pus focurile alea in 

comunitatea Scorteni, in primavara? In urma cercetarilor cu organele, ce a constatat el, sa vina sa 

ne spuna si noua, eu am sa-l intreb treaba asta, sa spuna public ce a fost acolo, care sunt cauzele 

acelor incendii necontrolate, ca unii se dadeau mari salvatori si nici nu erau in grupa de Situatii 

de Urgenta, vreau sa ne raspunda la treaba asta! 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D- l Zamfirescu Eugen: Am trei intrebari si o declaratie politica. Astazi este ziua eroilor, 

ziua nationala, preotii isi facdatoria in biserici de comemorare a eroilor care au luptat pentru noi 

sa avem un trai decent, o tara libera si independenta, intreb, ce masuri a luat primarul comunei 

noastre pentru omagierea si comemorarea acestei zile, pentru ca, chiar daca suntem intr-o situatie 

pandemica, sa stiti ca Parlamentul lucreaza cu respectarea, sedintele de Guvern se fac cu 

respectarea normelor de distantare, sedintele Consiliului Judetean se desfasoara cu distantare, 

masca si alte treburi, asa ar trebui sa se faca si la noi, numai noi stam acasa ca ne tine cineva 

obligat, votul celorlati colegi! Cum ati putut sa planificati sedinta asta in ziua de Inaltare, d-le 

primar? Fiecare dintre noi ar fi vrut sa mearga la slujba, la biserica, sa merg la parinti, la cimitir, 

sa-i pomenim si noi, aaa, ca d-ta esti catolic si ai facut Inaltarea joia trecuta fara sa te deranjeze 

nimeni, nu? Este o chestiune de lipsa de respect fata de insemnatatea acestei zile, s-a depus o 

coroana de cineva? Nu s-a depus! S-a anuntat preotul, sa vina 2-3 persoane, nu s-a facut, nici in 

anii trecuti nu s-a facut, nici de ziua eroilor, nici de ziua nationala, oameni buni, poporul care nu 

isi cunoaste istoria este ca un copil care nu isi cunoaste parintii, asa a spus Nicolae Iorga. Lipsa 

asta de respect si interes care se demonstreaza an de an la noi, sa stiti ca nu ne plaseaza intr-o 

zona de cinstire, nu, ne plaseaza intr-o zona de necinstire, pana cand acceptam treburile astea? 

Vad ca nu vrea nimeni sa raspunda, ce s-a facut concret cu banii de la drumuri de 4 mandate, 

sunt 22 miliarde calculate cu pixul, din documentele pe care ni le-au dat in mape in cei 4 ani de 

zile, in acest mandat, pentru modernizarea drumurilor, le adresez din nou intrebarea d-lui primar, 

solicitandu-i documentele justificative ale acestor contracte de lucrari, adica dosarele acestor 

achizitii publice, pentru ca principiul transparentei in actul administrativ trebuie sa primeze 



oriunde, eu vreau sa vad asta si sa aduc la cunostinta intregii comunitati, aici sunt sume mari de 

bani si nu se vede nimic pe drumuri. D-na Cobuz, daca primarul tot nu raspunde as indrazni sa va 

adresez si d-voastra aceasta intrebare, ati fost presedinta comisiei de la toate receptiile de lucrari 

publice din tot mandatul acesta de 4 ani, impreuna cu consilierii d-lui primar, poate raspundeti d-

voastra daca dansul nu se poate deranja si nu se poate pleca cu transparenta pentru acest lucru, ati 

semnat documentele astea! Si va repet si d-voastra, banii s-au dus repede si degraba si pe 

drumuri nu este nimic. Am solicitat sa prezentati spre validare si aprobare un plan de masuri, ma 

asteptam sa o vad pe ordinea de zi astazi, masuri specifice pe timp de pandemie de CORONA 

VIRUS, trebuia facut din martei d-le Vasile, de la 10-14-15 martie, cand s-a intrat in starea de 

urgenta, stiti ceva de acest plan, d-na Nuta, d-le Vasile, stiti ceva? Ar fi fost interesant sa-l 

vedem pentru ca este un document foarte important, sa stiti ca acel document cu niste masuri, 

validate si aprobate de Consiliul Local permitea ordonatorului principal de credite sa faca si 

rectificare, o rectificare care sa fie favorabila unor masuri, de cumparare a unor materiale 

specifice pandemiei de Corona-Virus, toate comunitatile au asa ceva! Mai aveam multe intrebari, 

vreo 22, dar astept sedinta in plen, pana cand tineti asta cu sedintele telefonic, pana la sfarsitul 

manadatului, nu? Am o declartie politica, nu pare foarte insemnatadar pentru mine este de suflet 

si vreau sa o aduc la cunostinta comunitati pentru ca imi permite legea prin sedinta. Este de 

notorietate ca de anul trecut la nivelul comunitatii am aparut si am participat in alegerile 

parlamentare dar si prezidentiale in partidul PRO Romania, comuna Scorteni cu organizatie de 

rigoare  si as face invitatia pentru toti cetatenii care mai cred ca Scorteniul ar putea fi pus pe 

orbita normalitatii sa  vina neconditionat alaturi de mine, sa nu puna conditii, neconditionat, 

pentru ca e timpul ca acum sa facem lucrul acesta, ori niciodata! Va urez o Inaltare cu mult drag 

in suflet, Hristos S-a Inaltat tuturor! 

 D-na Avram Nuta:  Adevarat S-a Inaltat! Va multumim frumos, o zi buna! 

 D- l Zamfirescu Eugen: D-le Vasile cu mult respect! 

 D-l Danila Vasile: Tot respectul! 

 Este apelat d-l Zamfirescu Mihai-Silviu. 

 D-na Avram Nuta: Hristos S-a Inaltat!  

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Adevarat S-a Inaltat!   

 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, am un singur lucru de clarificat, de ce nu exista 

procesul verbal din sedinta anterioara pe ordinea de zi? 

 D-l Danila Vasile: Avand in vedere ca este foarte mare, chiar discutam si cu d-l consilier 

Zamfirescu si alti colegi de-ai nostrii, si am convenit ca procesele verbale sa le trimitem pe CD, 

au vreo 80 de pagini procesele verbale si incercam sa le punem pe un CD ca nu am puterea, 80 

de pagini la 13 consilieri, se duce la o mie si ceva, o sa le pun pe format electronic sa vedem cum 

iese si atunci la urmatoarea sedinta le pun spre aprobare, o sa vi le dau din vreme ca sa fie timp. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Exista redacat pe CD acum, la ora asta ? 

 D-l Danila Vasile: Sunt redactate in forma scrisa la mine la dosar. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: De ce nu ati dat macar trei exemplare pe comisii ? 

 D-l Danila Vasile: Ai dreptate, am zis sa le pun pe CD ca este mai practic., am sa fac 13 

CD-uri, le pune fata ca le are inregistrate, sunt si scrise, eu trebuie sa le dau in forma scrisa la 

Prefectura, dar trebuie sa ramana unul la dosar sub forma scrisa. Asta o sa rezolv sapatamana 

viitoare, le pun pe CD si va anunt pe fiecare in parte sa vi le transmitem, ca sa fie la sedinta 

urmatoare la zi, este bun? 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: De exemplu, sedinta asta o facem exact cum am facut-o si 

pe cealalta, dar nu avem cunostinta de absolut nimic din sedinta anterioara, cum s-a exprimat 



fiecare coleg, cum si-a pus punctul de vedere, din procesul verbal vedeam exact ce s-a discutat si 

care au fost voturile pentru fiecare proiect de hotarare, nu stim nimic. 

 D-l Danila Vasile: Promit, de astazi pun fata sa achizitioneze 13 CD-uri si o sa vi le 

inmanam la fiecare consilier ca sa inchidem capitolul acesta. Promit, sapatamana viitoare reusim 

sa le transmitem. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Asta a fost intrebarea mea pentru ordinea de zi, de ce nu se 

regaseste procesul verbal ? Era bine sa fie redactat si  dat la fiecare presedinte de comisie, il 

vedeam si noi, nu era obligatoriu pentru fiecare consilier in parte, macar asa, cate unul-doua pe 

fiecare comisie macar. 

 D-na Avram Nuta: Deci sunteti de acord cu ordinea de zi? 

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

 D-na Avram Nuta: La primul punct avem ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic  si didactic  

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  lunile februarie si martie 2020’’. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Sunt de acord cu acest proiect, acesta vine lunar. 

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

cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 

Bacau’’ pentru anul 2020. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: La momentul actual, ce numar de populatie are comuna 

Scorteni? 

 D-l Danila Vasile: Ultima estimare pe care am primit-o era de 3036 de persoane, acum 

asteptam de la Statistica pentru ca in functie de numarul de persoane ale comunei se face si 

estimarea costurilor din cadrul UAT-lui. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Asta doream sa stiu, sa vad la ce suma ne incadram pentru 

cotizatia anuala catre.... 

 D-l Danila Vasile: De la 3000 la 5000, chiar a fost discutia mai devreme, este suma care 

este prinsa in proiect. Speram sa nu mai scada populatia, dar eu stiu?! 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Se face recensamant, sau cum se face? 

 D-l Danila Vasile: De la nivel de Statistica, de la nivel de Prefectura, mai mult de atat nu 

pot sa va spun. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Am inteles, sunt de acord cu aceasta cotizatie pentru 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, numai atat doream sa stiu numarul de persoane ca sa 

vedem la ce suma ne incadram noi pentru cotizatia anuala. 

 D-l Danila Vasile: A ramas ca anul trecut, aceeasi suma, aceeasi populatie, nu s-a 

modificat absolut nimic. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Asta este pentru investitii si toate comunele fac asa ceva, 

pentru dezvoltarea comunei. Sunt de acord cu proiectul numarul 2. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii 

Legii 416/2001’’ 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da, este planul de actiune pentru beneficiarii Legii 416, 

este intocmit foarte bine. Am o singura precizare, sa se puna si in aplicare acest plan si  sunt de 

acord cu el. 

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

Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei 

Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, 

intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange 

Romania S.A.’’ 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da, am studiat toate documentele si exact cum se plateste 

fiecare metru patrat, fiecare metru liniar, este foarte bine, oamenii trebuie sa desfasoare si aceasta 

activitate pe toate razele si suprafetele comunelor,oraselor, nu stiu exact cuantumul si cum se 



taxeaza fiecare, ce criterii au de calculare a acestor sume, dar cred ca fiecare are un cuntum de 

calculare pe fiecare zona, comuna, sunt de acord si cu acest proiect de hotarare. 

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

modificarii pozitiei nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.’’ 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu Da, asta este intabularea drumurilor care au mai ramas pe 

Grigoreni, Serpeni, Bogdanesti sa intre in domeniul public, da sunt de acord cu acest proiect, este 

ceva normal sa se faca intabulari. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 6, la ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si 

dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau’’. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Aici poate o sa ne explice d-l secretar ce se intampla cu 

acest proiect, a fost si data trecuta, care este revenirea lui pe ordinea de zi, ce se intampla, de ce 

s-a revenit? 

 D-l Danila Vasile: Vreau sa va mentionez faptul ca l-am avut si la sedinta trecuta pe 

ordinea de zi, l-am transmis la Iasi pentru ca asa este denumirea proiectului, prin pe AFIR, pe 

Fonduri Europene, ,,Construire si dotare parc Scorteni si Grigoreni’’,cand le-am dat hotararea 

data trecuta, au zis ca conform cu modificarileComisiei Europene trebuie facut sub forma asta, 

pe care v-o transmitem noi, inca o data, ca atare eu am fost nevoit sa trec iar pe ordinea de zi 

acest proiect ca sa o putem inainta la AFIR la Iasi, el spune foarte clar, introducerea in domeniul 

public a contractului respectiv, dupa care noi trebuie sa facem diligentele la Iasi sa ne luam banii, 

cam asta este esenta acestui proiect de hotarare. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Totusi de ce nu s-au pus niste documente aici la mapa la 

acest proiect ? Eu nu am nici un document la mapa pentru, o expunere de motive, nu avem nici 

un document la mapa. 

 D-l Danila Vasile: Ce am primit de la biroul de achizitii publice, asta am depus la mapa, 

ce se discuta verbal, ce se transmite, eu unul nu pot sa spun mai multe. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Am inteles, dar la toate proiectele de hotarare avem la 

mapa documente, rapoarte de activitate, expunere de motive, dar la acest proiect nu vad nici un 

document ca sa putem sa studiem, sa vedem si noi exact ce se intampla. 

 D-l Danila Vasile: Nu stiu cum de nu au ajuns la mapa dumneavoastra, ca ceilalti 

consilieri au avut. O sa verificam! 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Nu, daca aveam... !  

 D-l Danila Vasile: Nu stiu, cine m-a ajutat poate nu a pus la d-voastra. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Nu am, le-am luat pe toate pe rand de mai multe ori, am 

zis ca fiecare proiect de hotarare sa aiba.... 

 D-l Danila Vasile: Am pus si in mapa pe comisii.  

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Cu acest proiect de hotarare nu am fost de acord nici data 

trecuta, nu sunt de acord nici acum cu acest proiect pentru ca eu nu am nici un fel de document 

ca sa pot sa studiez si sa vad si eu cu exactitate care este scopul proiectului, nu sunt de acord cu 

acest proiect de hotarare. 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 7, la ,,Proiect de hotarare privind infiintarea, 

organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta comunei 

Scorteni, judetul Bacau. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da, am studiat proiectul de hotarare, un singur lucru aam 

de comentat la proiectul de hotarare, nu s-a pus nominal persoanele care fac parte din SVSU, ca 

sa stim si noi exact ce persoane fac parte si sunt voluntare pentru SVSU. 

 D-l Danila Vasile: Eu ceea ce am primit de la compartimentul de Situatii de Urgenta, a 

transmis aprobarea infiintarii organigramei fara sa ne dea nominalizarea, chiar o sa fiu curios si o 



sa-l intreb pe d-l Lazarescu, sa lamureasca aspectul acesta, dupa ce se aproba organigrama, apoi 

ii da avizul ISU Bacau, dupa care urmeaza sa faca nominalizarea? Nu stiu! 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Discutia asta am avut-o si acum 3-4 sedinte in urma, sa 

vedem si noi persoanele nominalizate care fac parte din serviciul voluntar, nu stiu daca era 

oligatoriu, dar cred ca era ceva simplu, nu era ceva complicat, sa stim ce persoane fac parte.  

 D-l Danila Vasile: O sa-i zic sa fie mai explicit! 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Poate mai sunam pe cineva, sa informam cand exista un 

incendiu, o inundatie. Cred ca o sa faca publica lista celor care...., stiu ca au mai fost discutii de 

genul acesta, se tine secret, nu stiu, sunt de acord cu proiectul de hotarare cu infiintarea 

organigramei si numarul de persoane. 

 D-l Danila Vasile: O sa fie publicat, o sa punem pe site, ai spus situatia concreta ca sa fiu 

si eu lamuritca la randul meu sa lamuresc pe ceilalti interesati. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Stim exact cum se platesc fiecare ca am avut un proiect de 

hotarare prin care am modificat scutirea de impozit si este cu plata fiecarui voluntar care 

participa, cu suma de bani la numarul de ore, stim fiecare cum a decurs atunci proiectul de 

hotarare si cum se plateste fiecare voluntar in parte. Din acest motiv doream sa stiu si treaba asta, 

sunt de acord cu proiectul de hotarare cu infiintarea organigramei 

 D-na Avram Nuta:  Trecem la punctul 8, ,,Intrebari, interpelari , informari ale primarului 

si consilierilor locali si declaratii politice.’’ 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Da, d-l primar nu este? 

 D-na Avram Nuta:   Nu, nu este. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Este numai d-l secretar si d-voastra ? 

 D-l Danila Vasile: Eu sunt de fata dar nu pot sa dau raspuns in locul d-lui primar. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: O intrebare d-le secretar, v-am rugat in finalul sedintei 

trecute sa ne puna si noua cate un proces verbal pentru fiecare proiect de hotarare, sa stim si noi, 

ce numar de voturi s-au votat pentru si impotriva, proiectele de hotarare din sedinta trecuta.  

 D-l Danila Vasile: V-am promis la inceputul sedintei ca saptamana  viitoare o sa va 

transmit procesele verbale pe CD si acolo d-voastra o sa vedeti toata situatia, acum dupa ce se 

termina sedinta facem centralizarea cu d-na presedinta pentru fiecare proiect de hotarare, care a 

fost pentru, care s-a abtinut si care a fost impotriva, vor fi puse pe CD, daca considerati ca este 

nevoie neaparat pe suport de hartie, o sa facem un efort. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu:  Stiti ce se intampla? La fiecare proiect, ca nu toata lumea 

are posibilitatea de a viziona CD-ul, la fiecare comisie in parte, sunt trei comisii si la fiecare 

comisie sa aveti un proces verbal redactat pe hartie sa-l putem studia , ca nu stam cu laptopul, cu 

CD-ul in parte, sa avem fiecare posibilitatea sa vizualizam. 

 D-l Danila Vasile: O sa pun pe comisii. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu:  Eu personal vreau un proiect de hotarare redactat pe 

hartie, sa-l pot viziona cand am sedintele pe comisii, sa-l vedem fizic. Era foarte simplu ca un 

proiect de hotarare, in copie la fiecare proiect de hotarare sa vedem exact cu ce numar de voturi, 

de exemplu eu acum nu am cunostinta, sedinta trecuta, fiecare proiect de hotarare cu ce numar a 

fost votat pentru, impotriva, nu am o situatie. 

 D-l Danila Vasile: Noi l-am pus pe site-ul primarie, la avizier si atunci nu stiu cum sa 

procedam ca sa..., in baza procesului verbal o sa le rezolvam si pe astea. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Din procesul verbal reiesea exact cum si-a exprimat fiecare 

in parte votul.  

 D-l Danila Vasile: Am mentionat aici, procesele verbale sa fie puse pentru fiecare 

comisie in forma scrisa. 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Eu personal, daca ceilalti nu vor, nici o problema, fiecare 

in parte sa aiba optiunea lui, dar eu personal vreau proces verbal redactat fizic. 

 D-l Danila Vasile: Pe foaie de hartie, mi-am notat. 



 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: In rest nu mai am, mai aveam niste intrebari, dar o sa le 

discut cu d-l primar cand vom putea, poate este si dansul in alta problema, o sa vorbim separat de 

restul problemelor care mai sunt de discutat. Va multumesc 

 D-na Avram Nuta:  Va multumim frumos, va dorim o zi frumoasa! 

 D- l Zamfirescu Mihai-Silviu: Si eu va multumesc, la revedere! 

 D-na Avram Nuta: Urmeaza sa votez eu, sunt de acord cu ordinea de zi, dau citire 

primului proiect de hotarare privind  aprobarea  decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele 

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

pentru  lunile februarie si martie 2020, aici votul meu este da. Citesc articolul 2 proiect de 

hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau’’ pentru anul 2020 si aici votul meu este da. Citesc art. 

3 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna 

Scorteni, pentru anul 2020 cu beneficiarii Legii 416/2001, aici votul meu este nu. Art. 4 Proiect 

de hotarare privind incheierea unui Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute 

pe domeniul public al comunei Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si 

camerete in vederea instalarii, intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice 

de catre Societatea Orange Romania S.A si aici votul meu este nu. Art. 5 Proiect de hotarare 

privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 45.46 si 47 din domeniul public al UAT comuna 

Scorteni cu suprafata de 11767mp drum satesc –DC 196- sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat 

Serpeni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii, aici votul meu este da.  Trec la 

art.6 , proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, 

judetul Bacau a investitiei ,,Construire si dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat 

Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau’’, aici votul meu este nu. Art. 7 proiect de hotarare 

privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii 

de Urgenta comunei Scorteni, judetul Bacau si aici votul meu este nu, Ttrecem la art 8, 

interpelari , informari ale primarului si consilierilor locali si declaratii politice, aici as avea 

intrebari de adresat d-lui primar, dar avand in vedere ca nu este o sa gasesc o alta ocazie. 

 D-na Avram Nuta, presedinte de sedinta declara inchisa sedinta din data de 28.05.2020. 
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