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PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 30.07.2020, în şedinţa de indata a Consiliului  Local al comunei Scorteni , 

judetul Bacau 

  

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

dispozitiei nr. 82 din 10.07.2020 pentru ziua de 30.07.2020, ora 08:30, la sediul Primariei 

Scorteni. 

 In sala de sedinta este prezent d-l primar, Anton Gheorghita Catalin, d-na Popa Claudia 

care il inlocuieste pe d-l Danila Vasile, secretar general deoarece acesta este in concediu de 

odihna incepand cu data de 13.07.2020, d-na Nedelcu Alina si d-na Aron Alina-Olga pentru 

tehno-redactare. Se constata ca d-l Hagima Ovidiu nu este prezent si a fost contactat telefonic 

pentru a fi intrebat daca poate ajunge la sedinta. Avand in vedere ca acesta nu poate fi prezent 

este contactata d-na Cobuz Lidia Elena pentru a propune un nou presedinte de sedinta.  

 Este contactata d-na Cobuz Lidia-Elena. 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Il propune pe d-l Ondu Adrian-Alexandru din considerentul ca 

acesta este mai aproape de sediul UAT Scorteni. 

 D-na Popa Claudia contacteaza pe rand toti consilierii pentru a-i intreba daca sunt de 

acord cu propunerea d-nei Cobuz Lidia –Elena. 

 Este contactata d-na Avram Nuta, care este de acord cu propunerea d-nei Cobuz Lidia-

Elena. 

 Este contactata d-na Creanga Vasilica, care este de acord cu propunerea d-nei Cobuz 

Lidia-Elena. 

 Este contactata d-na Ceausu Narcisa, care este de acord cu propunerea d-nei Cobuz Lidia-

Elena. 

 Este contactat d-l Magirescu Ioan, care intreaba conform carei proceduri este desemnat d-

l Ondu Adrian Alexandru. D-na Popa Claudia ii explica acestuia ca in cazul in care lipseste 

presedintele de sedinta se alege un alt consilier fara a fi respectata ordinea stabilita la inceputul 

mandatului. 

 D-l Magirescu Ioan: Nu trebuia sa facem o sedinta si sa propunem noi? 

 D-na Popa Claudia: Asta facem, nu se face sedinta separat, la aceasta sedinta am 

constatat absenta d-lui Hagima si se propune din randul consilierilor un alt presedinte de sedinta, 

doar pentru aceasta sedinta, urmand ca la urmatoares sedinta d-l Hagima Ovidiu sa-si continue 

mandatul de trei luni. 

 D-l Magirescu Ioan: Sunt de acord cu propunerea d-nei Cobuz Lidia-Elena. 
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 Este contactat d-l Ambarus Mircea, care este de acord cu propunerea d-nei Cobuz Lidia-

Elena. 

 Este contactat d-l Ondu Adrian-Alexandru, care este de acord cu propunerea d-nei Cobuz 

Lidia-Elena. 

 Este contactat d-l Pavel Vasile, care este de acord cu propunerea d-nei Cobuz Lidia-

Elena. 

 Este contactat d-l Palcau Adrian, care este de acord cu propunerea d-nei Cobuz Lidia-

Elena. 

 Este contactat d-l Zamfirescu Eugen. 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-l Hagima a anuntat de vreo saptamana ca nu poate participa la 

sedinta. 

 D-na Popa Claudia: Tot in aceasta sedinta trebuia ales un nou presedinte de sedinta. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Sunt de acord cu d-voastra, noi daca am stiut de 10 zile ca omul 

acela pleaca in concediu, era mai logic si mai normal sa faca primarul o sedinta de indata in care 

se stabile un presedinte, si primarul are voi sa faca un proiect de hotarare si consilieri, si eu pot 

face o propunere, am dreptul asta! Codul Administrativ spune foarte clar, acesta este un proiect 

de hotarare, nu o propunere. Un proiect de hotarare prin care se schimba presedintele de sedinta, 

daca eram acum toti in plen si constatam ca nu este presedintele de sedinta, imediat secretarul 

propunea printr-un proiect de hotarare, pe loc. Aceasta era logica fireasca a lucrurilor, acum eu 

va intreb altceva, este un proiect de hotarare facut cu d-l Ondu? 

 D-na Popa Claudia: Nu. 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Am avut sedinta de indata d-le consilier, nu putem sa o 

facem pe a doua. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Scimbarea presedintelui de sedinta se face printr-un proiect de 

hotarare, orice hotarare, conform Codului Administrativ are avizul secretarului general, care da 

avizul in toate actele legate de primarie, are referat de aprobare semnat de catre primar, are raport 

de specialitate, acesta este un proiect de hotarare doamna, asa se face treaba! Suntem cu legea in 

mana, cu Codul Administrativ, asta este Administratia! Noi suntem in afara legii, d-voastra aveti 

dispozitie de primar data si semnata de secretarul general al primariei, de aviz de legalitate sa fiti 

presedinte la sedinta aceasta? 

 D-na Popa Claudia: Este dispozitie de primar, ca in cazul in care d-l secretar nu poate fii 

prezent si nu poate emite nici un fel de act administrativ, eu il suplinesc pe acesta, deci este 

dispozitie. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Atunci dati-mi numarul proiectului de hotarare si a referatului de 

aprobare a acestui proiect de hotarare initiat de d-na Cobuz! Nu aveti nimic! Noi suntem in 

ecuatia fara de legii, mergem mai departe! 

 D-na Popa Claudia: Sunteti de acord cu propunerea d-nei Cobuz, ca d-l Ondu Adrian-

Alexandru sa fie presedinte de sedinta? 

 D-l Zamfirescu Eugen: Nu am nimic impotriva, dar daca l-as propune pe d-l Vrote 

Vasile, care ar fi problema? 

 D-l Anton Gheorghita Catalin: Spune-i ca nu poate sa vina, ca i-ai sunat pe toti, explica-i! 

 D-na Popa Claudia: Au fost sunati aproape toti consilierii, mai putin doi si au fost de 

acord toti cu d-l Ondu Adrian Alexandru. 

 D-l Zamfirescu Eugen: O sa fiu de acord cu d-l Ondu, desi nu s-au respectat conditiile 

legale vis-a-vis de treaba asta! Noi suntem in sedinta? Cine este presedinte de sedinta acum? 



 D-na Popa Claudia: Daca faceam o sedinta de indata, presedinte de sedinta trebuia sa fie 

tot d-l Hagima Ovidiu, care tot nu putea fi prezent! 

 D-l Zamfirescu Eugen: D-l Hagima a anuntat cu 10 zile inainte pe primar personal ca 

pleaca. Sedinta de indata a doua zi, cu d-l Hagima presedinte, ca este in mandat el a plecat dupa 

10 zile si atunci hotaram cine sta la pupitru in locul lui, asa trebuia facut! Mergem mai departe, 

sunt de acord cu d-l Ondu. 

 D-na Popa Claudia: Va multumesc frumos! 

 Este contactat d-l Zamfirescu Mihai-Silviu, care este de acord cu propunerea d-nei Cobuz 

Lidia-Elena. 

 D-na Popa Claudia il suna pe d-l Ondu Adrian Alexandru pentru ai comunica ca 

propunerea d-nei Cobuz Lidia Elena fost aprobata si ii solicita acestuia sa se prezinte la sediul 

UAT Scorteni in cel mai scurt timp pentru a fi presedinte de sedinta. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru declara deschisa sedinta ordinara telefonica, conform 

dispozitiei nr. 82 din 10.07.2020, acesta ii da cuvantul d-nei Popa Claudia pentru a citi ordinea 

de zi. 

 D-na Popa Claudia da citire ordinii de zi. 

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

30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

 Art. 2 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 

2020. 

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

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

luna iunie 2020. 

 Art. 4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020 

 Art. 5 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul 

public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna 

Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii. 

 Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data 30.06.2020. 

 Art 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si consilierilor locali si declaratii 

politice. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, o contacteaza pe d-na consilier 

Avram Nuta. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna dimineata! 

 D-na Avram Nuta: Buna dimineata! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatita? 

 D-na Avram Nuta: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu aprobarea procesului verbal a sedintei 

ordinare a Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

 D-na Avram Nuta: Da, sunt de acord, sunt de acord si cu ordinea de zi. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

             D-na Avram Nuta: La articolul 2 nu sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 



            D-na Avram Nuta: La articolul 3 sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D-na Avram Nuta: La articolul 4 ma abtin. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii.” 

            D-na Avram Nuta: Este un proiect neclar, nu inteleg nimic! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Este d-l primar aici si poate sa va explice dansul! 

            D-na Avram Nuta: Nu am inteles nimic, o sa vorbesc si la punctul 7 de acest proiect. 

Deci votul meu este nu. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, nu este un proiect de hotarare, aveti vreo intrebare? 

            D-na Avram Nuta: Aici nu imi convine, este o mizerie a d-nei contabil! 

            D-na Nedelcu Alina: Ce nu va convine doamna? Eu sunt aici! 

            D-na Avram Nuta: Nu se justifica cum se cheltie banii si nu imi place, votul meu este nu. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Nu trebuie sa votati, este doar o informare. 

            D-na Nedelcu Alina: Era mai bine daca imi spuneati ce nu va place! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-na Avram Nuta: Nu stiu daca este d-l primar? 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Este. 

            D-na Avram Nuta: Am depus o cerere in numele d-nei doctor Mardare Simona pentru 

concesionarea a cativa metrii patrati in fata cabinetului pentru parcarea masinii, nu am primit nici 

un raspuns. 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: D-na Nuta, v-am explicat, am vazut ca ati respins la 

intabulare. Pentru ca cineva sa concesioneze un teren din domeniul public trebuie sa fie 

proprietar si sa aiba toate masuratorile si intabularile pe segmentele pe care ne apartin. Pasii 

legali sunt urmatorii, vine o firma de topometrie cu ce s-a masurat si la urma dupa ce ies toate 

cartile funciare se aproba intabularea acestor terenuri. Lucrarile sunt facute, din acest motiv ne 

trebuie si intabularea. 

            D-na Avram Nuta: Eu sunt descurajata, nu mai am incredere in ce spuneti! 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Eu va cred ca d-voastra sunteti consiliera de la PSD, vad 

ca.... 

            D-na Avram Nuta: In birou la d-voastra era si d-l Alexandru, d-voastra spuneti ca 

intabularea nu este facuta iar d-l Alexandru a adaugat ca intabularea este facuta... 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Masuratorile, nu intabularea! Acum este intabularea 

facuta si centru urmeaza a fi reabilitat iar apoi o sa discutam. Stiti cum se face procedura pentru 

concesiune? Nu se atribuie cui ii trebuie, se face o licitatie si e posibil ca acea suprafata de teren 

care este solicitata de d-na doctor sa o castige altcineva la licitatie, va spun si varianta asta, sunt 

indreptatiti toti cetatenii sa participe la o licitatie pentru obtinerea concesiunii. 

            D-na Avram Nuta: Atunci cand am depus cererea Alexandru era in birou la d-voastra si a 

zis ca este facuta intabularea, eu ce sa cred? Cand ati auzit raspunsul dat de Alexandru, trebuia sa 

aprobati cererea... 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Eu am directionat cererea catre secretar. 



            D-na Avram Nuta: Cererea este la doamna Niculina, ati aprobat-o si m-ati trimis la d-na 

Niculina sa mi-o inregistreze ca la urmatoarea sedinta sa fie dezbatuta si aprobata in Consiliul 

Local. Tot in acea cerere am specificat daca este cineva proprietar pe holul de la beci al blocului 

de la subsol si trebuia sa ne dati raspuns in 30 de zile, deci eu nu mai am incredere in ce spuneti 

absolut nimic, nu stiu! 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Ma bucur, este problema d-voastra! 

            D-na Avram Nuta: Asa s-a procedat, nu? 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Ma bucur ca ma jigniti ca nu aveti incredere, normal! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Mai aveti alte intrebari? 

            D-na Avram Nuta: Sunt o gramada de probleme, am mai cerut o masina de balastru sa 

punem imprejurul unei fantani pe Dragomireasa, d-l primar a promis ca da doua masini, nu am 

primit de trei luni de zile, nu s-a rezolvat nimic, nu mai zic de pubele, de tomberoane. 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Tomberoane nici nu o sa primiti in zona aia pentru ca 

aveti tomberon mare si v-am zis ca asta depinde de ROMPREST, nu de noi. Mi-ati facut 

solicitari, zonele greu accesibile nu beneficiaza de transportul gunoiului, decat in zonele in care 

se colecteaza din tomberoanele alea mari, asta nu este facuta nici de mine nici de fostul primar, 

este ROMPREST, ei au strategia lor si noi trebuie sa o respectam, credeti ca dau tomberoanele 

de la mine? V-as da 2-3, dar daca nu le dau eu?!! V-am mai spus dar inteleg ca acum aveti alte 

inclinatii si este normal sa nu tineti cu mine. 

            D-na Avram Nuta: Nu mai am nimic de spus. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Va multumesc pentru prezenta! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, o contacteaza pe d-na consilier 

Creanga Vasilica. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna dimineata! 

 D-na Creanga Vasilica: Buna dimineata! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatita? 

 D-na Creanga Vasilica: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-na Creanga Vasilica: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu aprobarea procesului verbal a sedintei 

ordinare a Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

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

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

             D-na Creanga Vasilica: La articolul 2, sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D-na Creanga Vasilica: La articolul 3 sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii.” 



            D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

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

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-na Creanga Vasilica: Nu am. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Multumim frumos, o zi placuta! 

            D-na Creanga Vasilica: Zi frumoasa si d-voastra! 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Vasilica este vorba de o cerere facuta de Asociatia lui d-l 

Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul la caminul vechi 

pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta. 

            D-na Creanga Vasilica: Sunt de acord. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, o contacteaza pe d-na consilier Cobuz 

Lidia-Elena. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna dimineata! 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Buna dimineata! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedintele desemnat pentru 

sedinta de astazi, am inteles ca a fost propunerea d-voastra, va multumesc, sunteti pregatita? 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-na Cobuz Lidia-Elena: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu aprobarea procesului verbal a sedintei 

ordinare a Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

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

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

             D-na Cobuz Lidia-Elena: Sunt de acord. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii. 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: Nu am. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: Nu am. Daca mai este ceva pe suplimentare? 



            D-l Anton Gheorghita Catalin: Este vorba de o cerere facuta de Asociatia lui d-l Damoc, 

ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul la caminul vechi pentru a 

desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta. 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: Unde? 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: La caminul vechi din Scorteni, langa Biblioteca. 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: Sincer, nu stiu daca...., spatii avem unde sa facem. 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Un contract de comodat, a zis ca ar reabilita interiorul, 

depinde de d-voastra, eu propun ce mi-a cerut! 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: Cine a cerut? Cine obtine finantarea? 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Asociatia d-lui Damoc. 

            D-na Cobuz Lidia-Elena: A, sa faca reabilitare pe banii d-lui! Noi doar sa dam locatia. 

Da, sunt de acord! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, il contacteaza pe d-l consilier 

Ambarus Mircea. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna dimineata! 

 D-l Ambarus Mircea: Buna dimineata! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedintele desemnat pentru 

sedinta de astazi, sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-l Ambarus Mircea: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 1 aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a 

Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

 D-l Ambarus Mircea: Da, sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

            D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord, dar la sectiunea de dezvoltare, acolo, cheltuieli de 

capital trebuia totusi defalcat sa inteleaga fiecare, ce s-a facut la sectiunea asta de dezvoltare, 

sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii. 

            D-l Ambarus Mircea: D-l primar este pe langa d-voastra? 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Da. 

            D-l Ambarus Mircea: Exista inventarul comunei si trebuia sa treaca foarte frumos, drum 

satesc, sat Scorteni, la pozitia 35 trebuia sa spuna care este acel drum, care face legatura din 

punctul A la punctul B, ca sa stim despre ce este vorba la acest punct, da? 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Da, sunt mai multe segmente, am inteles, trebuia defalcat.  

            D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 



            D-l Ambarus Mircea: Eu de bine, de rau inteleg ce este trecut acolo, dar tot la fel, s-a 

spus de atatea ori.... 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-l Ambarus Mircea: Aici o sa va retin vreo 2-3 minute pentru ca trebuie sa le mai 

spunem si adevarul oamenilor. Am urmarit acel clip cu realizarile primarului in legislatura 2016-

2020. O iau tot la fel, punctual, pe Floresti, sa spuneti ca am continuat lucrarile de rebilitare, nu 

stiu ce avrut sa spuna d-l primar, dar nu a spus ca au fost toti banii alocati prin primii banii 

europeni pe comuna Scorteni si a fost proiect realizat cu lucrari incepute pe mandatul meu. 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Foarte corect, eu am spus ca am continuat, nu le-am facut 

eu. 

            D-l Ambarus Mircea: Va rog sa ma lasati, deci d-voastra nu ati avut de facut acolo, decat 

sa urmariti stadiul lucrarilor si ducerea la bun sfarsit. La Monumentul Eroilor, este normal ca la o 

anumita perioada de tim sa faceti lucrari de intretinere. La drumuri, cu tot respectul, nu stiu, nu o 

data am pus aceasta intrebare, ce se face cu acele 6 proiecte de drumuri, v-am lasat acele 6 

proiecte, daca le mai tineti minte, ca d-voastra la un moment dat, deci tot ce inseamna drumuri 

catre biserica din satele Scorteni, Grigoreni si Floresti, iar celelalte trei, pe Grigoreni, de drumul 

care spuneam, la Scorteni drumul de la Dealu Rosu, acolo, avem si acel proiect de la Troita la 

Biserica, si iesim la vale la statie, in Floresti drumul care este acel proiect si va uitati bine, DN 

2G la  o lungime de 1208m, iar al doilea drum de asfaltat in satul Floresti, era de la DN 2G, de la 

Itcor Dumitru la Ondu Oana Danusia, dar ce sa facem daca 4 ani de zile nu am demarat nimic, 

iar acum spuneti d-voastra, in cel mai scurt timp, este greu de crezut acest lucru, inca o data va 

rog frumos sa ma lasati sa termin! Este normal ca avem de facut actualizari! In Scorteni, la Baza 

Sportiva care a fost inceputa tot in timpul mandatului meu, ati preluat-o in stadiul de 80%, dar sa 

nu uitam, a se verifica bugetul pe anul 2016, aveti pentru finalizarea lucrarilor suma necesara si 

ceea ce ati spus, ca  ati gasit alta solutie, nu stiu, primarul nu este proiectant, acolo era un proiect 

care era avizat! S-a realizat Monumentul Eroilor, gardul si temelia, acolo nu ati facut nimic, 

acela era facut in timpul mandatului meu. Va rog frumos, pentru bunii si strabunii nostrii, va rog 

sa aveti putin respect si sa schimbati drapelul acela rupt si sa puneti si al doilea drapel, asa ar fi 

frumos. Spuneati de scena, nu stiu cati din cetatenii v-au cerut sa mariti scena, darti banii a costat 

aceasta extindere? O sa-mi raspundeti d-voastra, poate si personal sau le spuneti oamenilor. Nu 

ati vrut sa spuneti nimic de acel proiect lasat de mine, si anume, Construire Camin Cultural in 

satul Scorteni, de fapt nici de proiectul de alimentare cu apa nu ati zis nimic, in patru ani nu ati 

demarat nimic! La fel ca si in satul Grigoreni,veniti si spuneti ca la Scorteni veti asfalta 

segmentul de drum de la Dealu Rosu, coborand, aveti acel proiect lasat tot de mine de acum 4 ani 

de zile si vedem ca scrie acolo, Proiecte de la DN 2G Dealu Rosu si cu iesire la Popa Mariana. 

La fel, nu inteleg vorbele astea ca in scurt timp va fi asfaltat! Ma repet, cand am pus intrebarea 

pentru d-voastra, intr-o sedinta a Consiliului Local, ce se intampla cu proiectele de drumuri, mi-

ati raspuns scurt: ,, Nu stiu, cred ca sunt undeva pe jos!”. Acum vin si la Camin, ati spus ca ati 

facut scarile, da, alea din drum si acel put forat, fantana aia de 4 metrii, cand ati preluat d-voastra 

unitatea aveati banii pentru aceste lucruri in bugetul local. In 4 ani de zile, v-am rugat de atatea 

ori sa puneti in acea bucatarie o chiuveta si mi-ati zis ca vasele se pot spala si in chiuveta de la 

baie, nu este bine d-le primar treaba asta! Trebuie intretinut Caminul Cultural, trebuie curatat, 

vopsit. Tot in satul Floresti aveti proiecte de drumuri, nu ati demarat nimic in acesti 4 ani, v-ati 

referit la drumul de la District in capatul satului, va spun eu ca proiectul acela este, si are 

urmatorul titlu, ,,Modernizare drum local sat Floresti din DN 2G, la Ceasar Gheorghe” si are o 



lungime de 1208 metrii. Vis-a-vis de probleema drumurilor ca oamenii tot timpul asta intreaba! 

S-au mai alocat ceva bani, nu ne-ati zis nimic, circulam tot pe drumurile astea, de ce nu le-ati zis 

si cetatenilor din comuna, ca in ultimii 2 ani, aveti cheltuiti peste 20 de miliarde bani vechi pe 

drumuri! E bine, nu e bine, eu va multumesc mult! 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Haideti sa va raspund punctual! Cu tot respectul, mi-ati 

lasat documentatii, proiecte, cu privire la proiectul de drumuri, este adevarat ca in loc de un 

DALI-u , mi-ati lasat un SF si acea doumentatie trebuia reactualizata, s-au platit bani pe 

mandatul d-voastra, in loc sa faca documentatii de atribuire a lucrarilor de intreventie s-a platit 

un Studiu de Fezabilitate. Cu privire la acel proiect, stiti  foarte bine ca legislatia in Romania s-a 

modificat si cu tarifele la persoanele din constructii, proiectul lasat de d-voastra nu mai putea fi 

depus pentru ca era perimat in mare parte. Noi in urma inundatiilor pe care le-am avut in 2018, 

stiti foarte bine ca nu a fost nici o linie de finantare pana acum pentru drumuri, s-au finantat doar 

drumurile judetene si cele nationale, in urma inundatiilor care au fost, pe CNI am depus un 

proiect, l-am extins, in afara de masuratorile, recunosc ca ati avut masuratori facute pe drumurile 

pe care ne spuneti dar nu corespundeau cu procesul –verbal al celor de la ISU si a Comisiei de la 

Bacau, cu segmentele si am mentinut din masuratorile facute de d-voastra pe segmentele alea 

care corespundeau cu procesul verbal si am extins in afara de drumurile pe care mi le-au gasit, 

care pot fi inundabile oricand si care se pot strica, in afara de ce mi-ati lasat, de aia s-a extins la 

11.5 km, valea, Dragomireasa, este prins acel segment de drum, va spun cu mana pe inima ca nu 

depunem dupa bunul plac, depunem dupa ce ne-au dat cei care au constatat. 

 D-l Ambarus Mircea: Vin cu rugamintea sa spuneti adevarul! Acele proiecte pe care vi 

le-am lasat au fost si la Ministerul Dezvoltarii.... 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Au fost, dar nu mai sunt actuale! 

 D-l Ambarus Mircea: In 2 ani de zile, daca d-voastra ati gasit o neregula, de ce nu le-ati 

facut? 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Ca sa refaci un proict costa bani d-le! Sa fim seriosi! 

 D-l Ambarus Mircea: De ce nu ati facut treaba asta in 4 ani? 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: De ce nu ati facut d-voastra in 8? Sa nu fim rai si sa nu ne 

ascutim cutitele acum cand vin alegerile! Eu am vorbit corect si cu Caminul de la Grigoreni, am 

spus ca am finalizat acel camin, nu ca l-am initiat eu, aveti meritul d-voaastra, vi-l recunosc. 

 D-l Ambarus Mircea: Era la fel de bine de spus.... 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Eu nu am facut interviu pentru Ambarus Mircea, am facut 

pentru cetateni! 

 D-l Ambarus Mircea: Se pot face treburi, aduceti-va aminte si dati-mi dreptate, cand ati 

zis asa: ,,Voi face, si o sa vedeti ca eu ma pricep la drumuri si o sa vedeti cum le voi scoate!” 

Credeti ca ne-am priceput atat de bine in situatia in care apar drumurile noastre? 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Eu zic ca drumurile acum in comuna Scorteni sunt foarte 

circulabile si OK. 

 D-l Ambarus Mircea: Nu este frumos sa mergem la oameni sa spunem ca in septembrie 

asfaltam drumurile. Asa spun oamenii! 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Cate ati spus si d-voastra si nu s-a facut! 

 D-l Ambarus Mircea: Oamenii spun ca le promiteti ca pana in septembrie.... 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Acel proiect, care este aprobat pe CNI, prin ordin de 

ministru, daca vreti sa verificati, de pe 30 decembrie 2019, este depus la Bucuresti, s-a terminat 

toata documentatia, am scos certificate de urbanism, totul, este pe situatii de urgenta, masura pe 

situatii de urgenta. 



 D-l Ondu Adrian Alexandru: Haideti sa nu intevenim unul peste altul ca nu se mai 

intelege nimic la filmare! 

 D-l Ambarus Mircea: Din punctul meu de vedere, treaba este clara! Mie nu imi place sa 

vorbesc mult! Chiar nu va mai ascult! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Mai avem ceva suplimentar, este vorba de o cerere facuta 

de Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul 

la caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta. 

             D-l Ambarus Mircea: Catalin, colegul ar trebui sa stie, ca eu faceam reabilitarea 

Caminului Cultural la Scorteni, m-am zbatut pentru bani europeni. Caminul Cultural de la 

Scorteni este din paianta, nu-ti da nimeni acordul sa faci reabilitare. 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Nu este cu fonduri europene, cu fonduri proprii poti sa 

faci ce vrei! 

             D-l Ambarus Mircea: Orice lucru facut este bine facut, deci de acord cu treaba asta, dar 

oamenii trebuie sa inteleaga de ce nu s-a facut. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Este cu fonduri proprii... 

             D-l Ambarus Mircea: Am inteles, deci omul vrea sa faca cum am facut biblioteca, o 

camaruta acolo unde sa faca copii dansuri. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Exact, daca sunteti de acord? 

             D-l Ambarus Mircea: Sunt de acord cu treaba asta! 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Nu le da mai mult de 1 minut, stam pana la 4 cu masca la 

gura?!!! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, il contacteaza pe d-l consilier Vrote 

Vasile. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna ziua! 

 D-l Vrote Vasile: Buna ziua! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatit? 

 D-l Vrote Vasile: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-l Vrote Vasile: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu aprobarea procesului verbal a sedintei 

ordinare a Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

 D-l Vrote Vasile: Da, sunt pentru. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

 D-l Vrote Vasile: Da, sunt pentru. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

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

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

 D-l Vrote Vasile: Da, sunt pentru. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii.” 



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

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

            D-l Vrote Vasile: Nu. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-l Vrote Vasile: Cand o sa ne intalnim. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: A mai aparut ceva nou, este vorba de o cerere facuta de 

Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul la 

caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul acesta. 

            D-l Vrote Vasile: Din fonduri proprii, cat ar fi? 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Fondurile lor, nu stim! 

            D-l Vrote Vasile: Sunt de acord si cu acest proiect 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Multumim frumos, o zi placuta! 

            D-l Vrote Vasile: Zi frumoasa si d-voastra! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, il contacteaza pe d-l consilier Pavel 

Vasile. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna dimineata! 

 D-l Pavel Vasile: Buna dimineata! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatit? 

 D-l Pavel Vasile: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

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

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu aprobarea procesului verbal a sedintei 

ordinare a Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

 D-l Pavel Vasile: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

            D-l Pavel Vasile: Aprob fara discutii. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D-l Pavel Vasile: La articolul 3 sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D-l Pavel Vasile: Aici am niste discutii, am inteles ca 7000 lei sunt pentru microbuz la 

reparat, dar cei 10000 pentru ce sunt? 

             D-l Anton Gheorghita Catalin: Copii care participa la dansuri, cum au fost si anul trecut, 

dau spectacol pe litoral, am obtinut o sponsorizare de 10000 lei si mai trebuie ca sa mearga copii 

si sa acopere cat stau ei 8 zile, la finalul lunii viitoare. 

            D-l Pavel Vasile: Am inteles, sunt pentru. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii.” 

             D-l Pavel Vasile: Fara discutii, sunt de acord. 



            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

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

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

             D-l Pavel Vasile: Fara declaratii, fara intrebari, fara interpelari. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Avem ceva suplimentar, este vorba de o cerere facuta de 

Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul la 

caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta. 

            D-na Creanga Vasilica: Sunt pentru. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Multumim frumos, o zi placuta! 

             D-l Pavel Vasile: Zi frumoasa si d-voastra! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, il contacteaza pe d-l consilier 

Zamfirescu Mihai Siviu. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna ziua! 

 D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Buna ziua! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatit? 

 D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu aprobarea procesului verbal a sedintei 

ordinare a Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

 D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Da, sunt de acord, l-am studiat. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: D-l primar este prezent? 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Da.  

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Foarte bine! Sunt de acord cu cheltuielile facute pe trim. II. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Sunt de acord, activitatea scolara trebuie sa continue. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Sunt de acord, este foarte bine formulat. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Sunt niste discutii, dar o sa le discut cu d-l primar separat, 

sunt doar niste neclaritati mici. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: D-l primar trebuie sa tina cont de necesitatile comunitatii si 

am inteles ca dansul are o gramada de proiecte. 



             D-l Ondu Adrian Alexandru: Mai avem o suplimentare, este vorba de o cerere facuta de 

Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul la 

caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta. 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Deci este vorba de Cminul Cultural de la Scorteni.  

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Un spatiu pe care sa-l reabiliteze prin fonduri obtinute de 

dansul pe asociatia dansului. 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Sunt de acord, numai sa nu prezinte un pericol structura lui. 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Doar reabilitare, sa ii puna un rigips, sa se desfasoare 

omeneste. 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Da, dar sa nu fie un pericol, nu este folosit de foarte mult 

timp. 

            D-l Anton Gheorghita Catalin: Bine, se face si o expertiza! 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Toate in urma unei experize! 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Daca o sa se faca o expertiza, un studiu la fata locului, sunt 

de acord, omul vrea sa faca ceva benefic pentru comunitate. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Multumim frumos, o zi placuta! 

            D-l Zamfirescu Mihai Siviu: Zi frumoasa si d-voastra! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, il contacteaza pe d-l consilier 

Zamfirescu Eugen. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna ziua! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Buna ziua! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatit? 

 D-l Zamfirescu Eugen: Esti un om competent, nu am avut nimic impotriva, eu doar am 

avut niste comentarii vis-a-vis de procedura, pentru ca daca nu s-a inteles totusi, daca d-l 

presedinte Hagima Ovidiu a anuntat cu 10 zile inainte ca pleaca, a doua zi d-l Hagima intr-o 

sedinta prezidata chiar de el, intr-o sedinta convocata de indata de ordonatorul principal de 

credite, sub bagheta d-lui Hagima hotaram cine este urmatorul, asta este procedura legala. Te-am 

votat, raspund la intrebari! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-l Zamfirescu Eugen: Sunt ca altfel nu as mai putea sa vorbesc nimic. Sper ca nu imi 

pui cronometru si imi zici ca am 10 secunde! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru:  Noi aici stam cu mastile pe fata, poate aveti mila! 

 D-l Zamfirescu Eugen: Asa trebuia sa faceti sedintele din martie, cu distantare sociala, ca 

la Guvern, ca la casele mai mari dar banuiesc ca au fost alte temeri, ca trebuie sa mai raspundem 

si la intrebari! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru:  Sunteti de acord cu aprobarea procesului verbal a sedintei 

ordinare a Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. 

 D-l Zamfirescu Eugen: Sunt de acord cu ele dar am vazut ca nu sunt semnate de 

presedintele de sedinta, aceeasi veche problema, dupa ce au fost redactate trebuia chemat cine a 

fost presedinte de sedinta. Documentele nesemnate in mapa nu mai au credibilitatea si legalitatea 

care trebuie. D-le presedinte, secretarul general al primariei raspunde de toata legalitatea actelor 

in Unitatea Teritoriala Administrativa. Sunt de acord  

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Nu o sa se mai intample acest lucru pe mandatul meu, o sa 

ma tin eu sa le semnez. Deci sunteti de acord. Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind 

aprobarea executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 



            D-l Zamfirescu Eugen: Am zis mereu ca cheltuielile sunt din ce in ce mai mari pe 

functionare, eu chiar nu am fost de acord de multe ori cu anumite aspecte din modul cum au fost 

redactate cheltuilelile vis-a-vis de transparenta, de faptul ca sunt foarte mari se urmareste plata 

lor cat mai repede, cat mai mari si in plus la sectiunea Investitii, Dezvoltare totdeauna am spus si 

degeaba am spus ca doamna nu a auzit niciodata 4 ani de zile, era bine pentru noi, pentru 

transparenta, pentru sinceritate intre noi sa fie detaliate, Exista si alta chestiune mai grava pe care 

am constata-o si o repet, am constatat ca in afara Strategiei  de Achizitii anuale, acel plan de 

achizitii publice pe care il aprobam noi concomitent cu bugetele anuale, totdeauna am obsevat in 

cheltuieli ca sunt cheltuieli care se fac fara stiinta consiliului local si nu au fost prinse in 

Strategia anuala Achizitiilor Publice, ceea ce este foarte grav. Nu sunt de acord cu executia 

bugetara! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D-l Zamfirescu Eugen: Sunt de acord, este un tabel simplu, e o lucrare care a venit 

aproape luna de luna, de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

             D-l Zamfirescu Eugen: Am o nemultumire maxima si nu fac presiune pe nimeni, nici 

macar pe primar, dar  o spun din punctul meu de vedere, ca un om care am un pic de ratiune, vi-

a-vis de modul cum se constitue bugetele anuale. Ati pus ca ducem bani la persoane cu handicap, 

de ce ducem noi acum bani pe rectificare? Asta trebuia la inceputul anului cand facem proiect de 

buget pentru ca la persoanele cu handicap apare unul, iese unul si acum nu mai avem bani si 

luam de la asistentii personali si ducem acolo, deci asta la jumatea anului eu nu as vrea sa o vad 

niciodata, ca nu am fost atat de prevazator, pentru ca oamenii astia cu handicap au certificate... 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Daca vreti va poate raspunde d-na contabila, este langa noi. 

             D-l Zamfirescu Eugen: De ce nu a prevazut de la inceputul anului acest lucru? 

             D-na Nedelcu Alina: La salariati au ramas tot 8 persoane, de la inceputul anului pana la 

jumatatea anului, iar la indemnizatii au mai intrat persoane si din aceasta cauza asta. 

             D-l Zamfirescu Eugen: Nu am auzit, trebuia prevazut la inceput in buget. A doua 

chestiune care a aparut in mintea mea, cand discutam la buget, domnule, eu sunt de acord cu 

muzica asta, cu dansurile, proiectul asta cu dansurile la copii am fost intotdeauna de acord, chiar 

daca nu s-a venit cu o analiza pret calitate pe acest proiect, desi cu copii voi fi intotdeauna de 

acord, dar nu sunt de acord sa aruncam bani in vant pe spatele copiilor mai mult decat este 

necesar, sau cu aceeasi bani haideti sa vedem daca avem un raport pret-calitate corect, eficient cu 

acesti copilasi, daca nu sunt variante multe, dar s-a tinut cu dintii de proiectul de dansuri u d-l 

Damoc. Mai mult decat atat, noi suntem intr-o perioada in care in vara asta la litoral au explodat 

cauzele de Covid, credeti ca parintii copilasilor vor sa fie dusi la mare? Marea este un focar in 

perioada asta! Suntem la un pas de a intra in situatie de urgenta. 

             D-l Anton Gheorghita Catalin: Depinde de parinti! 

             D-l Zamfirescu Eugen: Nu o spun cu rautate, eu ca parinte, ca bunic, eu nu mi-as lasa 

copii sa plece la mare, eu de exemplu mi-am luat copii si i-am dus la munte. De ce se vrea 

neaparat la mare? A, vrea cineva sa mearga in fiecare an la mare? E ok, in fiecare an se vrea. 

Deci nu sunt de acord cu rectificarea asta, mai mult decat atat vreau sa mai fac o subliniere, 

rectificarile se fac la 6 luni, ca sa stie toata lumea la nivel national, adica ai voie dupa 30.06, sa 

stiti, comunitatile din judetul Bacau au facut rectificari, chiar pe perioada asta de pandemie. Deci 



daca nu am facut ceva la timp inseamna ca ori n-am stiut, ori nu ne-a interesat prea mult, nu sunt 

de acord cu proiectul. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Am inteles, nu sunteti de acord. Trecem la art. 5 ,, Proiect 

de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT 

comuna Scorteni cu suprafata de 24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul 

Bacau, in vederea intabularii.” 

             D-l Zamfirescu Eugen: Nu sunt de acord cu proiectul! In primul rand este incomplet! 

Noi vorbim de intabulari de gaze, de intabulari de drumuri si vad ca le reluam, noi am vorbit ca 

sa terminat cu intabularile si acum schimbam o pozitie, deci in referatul de aprobare, raportul de 

specialitate este atat de sumar incat ma duce intr-un gand foarte urat, atentionez ca nu este facut 

nici nomenclatorul stradal caci daca era facut vedeam clar in toate proiectele de hotarare 

denumirea strazilor si in memoria noastra era clar segmentele de drumuri sau strazile, asa nu mai 

stii nimic, poti sa le repeti de 2-3 ori pe an, pentru ca am mari suspiciuni si o sa urmaresc 

proiectul asta, nu sunt de acord cu el. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

             D-l Zamfirescu Eugen: Eu am spus de vreo 6 luni de zile, mai de la inceputul anului ca 

modul in care este prezentat nu este cel care era consacrat si  care ne oferea si noua o analiza mai 

ampla, mai transparenta si asa nu ma mai intereseaza de mult ce face doamna contabila, poate 

face numai pentru dansa, pentru mine personal, nu. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-l Zamfirescu Eugen: Am intrebat de 100 de ori, am pus 100 de intrebari, am pus si 

scrise, nu vreau sa o lungim acum, sunt la volan, dar vreau sa-l intreb pe d-l primar. Cate adunari 

ai facut dumneata, ca ordonator principal de credite, ca primar al acestei comune, cate adunari ai 

facut cu cetatenii comunei Scorteni, cate rapoarte privind situatia economico-sociala ai prezentat 

cetatenilor acestei comune in 4 ani? Atat am avut de spus d-le presedinte. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: eAm omis sa va zic de la inceput, avem o cerere facuta de 

Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul la 

caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta, cu fonduri 

obtinute de dansul. 

            D-l Zamfirescu Eugen: Caminul vechi de la Scorteni? 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Da, unde este si biblioteca. 

            D-l Zamfirescu Eugen: Eu nu am cum sa fiu impotriva, dar sa bagi copii in cladirea 

aia!!!! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Totul in urma unei expertize se face. 

            D-l Zamfirescu Eugen: Sa nu facem o greseala, cladirea aia este cu grad ridicat de 

pericol, in principiu cand este sa se faca ceva bun, niciodata nu o sa fiu negativist. Eu acum nu 

am niste detalii, niste chestiunii, nu am vazut un material, o analiza facuta. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Nu avem nici noi detalii, noi avem doar cererea dansului. 

            D-l Zamfirescu Eugen: As vrea sa vad ce se urmareste prin asta, ce se vrea sa se faca 

acolo? Asa pot sa zic si eu, vreau sa vad un material, o cerere a domniei sale, sa vedem ce 

intentii are? In principiu nu sunt impotriva, dar nu pot sa o votez pana nu ma documentez. Eu nu 

vin in sedinta de Consiliu ca sa ridic mana tot mai sus, nu. Regret, nu. Revine cu ea documentata, 

cu proiect de hotarare daca este cazul, sau o informare si atunci vedem ce se urmareste, ce 



fonduri ii trebuie din partea primariei, cu ce vine dansul, deci credeti-ma ca as fi vrut sa aprob, 

dar asa nu pot, credeti-ma. Va urez o zi buna tuturor! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Multumim frumos, o zi placuta si drumuri bune! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, il contacteaza pe d-l consilier Palcau 

Adrian. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna ziua! 

 D-l Palcau Adrian: Buna ziua! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatit? 

 D-l Palcau Adrian: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-l Palcau Adrian: Da, doar o singura observatie, am vazut ca d-l Zamfirescu Eugen tot 

cere sa fie stampilat procesul verbal, as avea rugaminte pe viitor ca sa nu mai fie acele discutii si 

suspiciuni, sa fie stampilate, de semnat sunt semnate, doar atat, pentru ca la fiecare sedinta exista 

aceeasi discutie. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 1 ,,Aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a 

Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020”. 

 D-l Palcau Adrian: Sunt de acord, sunt foarte bine redactate de d-na Aron, deci sunt de 

acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

            D-l Palcau Adrian: Sunt de acord, am doar doua probleme. Ma uit iar la cheltuielile 

pentru serviciile de salubrizare, pentru trei luni 66000 lei, mi se pare mult, adica 22000 lei pe 

luna, banuiesc ca ar trebuii facut ceva, un proiect in privinta gestionarii acestor deseuri, pentru ca 

suntem sclavii acestor cheltuieli, in fiecare luna 22000 lei, mi se pare mult, acesta este contractul, 

nu este nici vina primariei, nici a nimanui, dar mi se par enorme aceste cheltuieli. Am putea sa 

mai reducem din ele facand un anumit proiect, asta daca se va implementa pe viitor, asta este 

parerea mea. A doua problema este la cheltuielile cu bunuri si servicii de iluminat, cheltuieli 

iluminat 6000 lei, reparatii o coloana mai jos 9000 lei pe luna, s-a facut am vazut, am participat 

la proiectul de hotarare din 13.07.2020 si am vazut ca s-a facut un proiect pentru modernizarea 

serviciilor de iluminat, este ujn lucru foarte bun, era bine daca se facea de  mai mult timp, dar 

este bine venit si acum, cu conditia sa se si implementeze, asta este toata treaba, in rest este un 

lucru bun. Mai am o intrebare la drumuri si poduri, de la ce sunt cei 14000 lei? 

            D-na Nedelcu Alina: Deci 14194.32 lei provin asa, 5997.60 lei s-a turnat un dig la D-na 

Sova Zica in Scorteni pe o situatie de urgenta si au fost luate doua cife de beton pentru ca se 

rupea malu acolo, 3912.72 lei s-au luat doua bucati de teava corugata la 6 m pentru  ca a fost o 

situatie de subtraversare la podul care este in constructie la Parascanu, iar 4284 lei a costat 

inchirierea unui excavator pentru montarea celor doua tevi, d-l primar va poate explica mai bine 

cum sta situatia la pod cu aceste tevi. 

            D-l Palcau Adrian: Ok, s-a inchiriat un excavator, dar al nostru? 

            D-na Nedelcu Alina: Intrebati-l pe d-l primar de ce a inchiriat un excavator! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru:  Excavatorul este posibil un pic mai mare! 

            D-na Nedelcu Alina: Al nostru este buldoexcavator. 

            D-l Palcau Adrian: Nici o problema, nu stiam de unde provine suma. Putem trece la 

cheltuielile de capital, tot acolo 384 de mii... 



            D-na Nedelcu Alina: La cheltuielile de capital daca veniti la birou va pot da ca sunt doua 

foi de fapt, cand treceti pe la birou va dau detaliat la cheltuielile de capital. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020. 

            D-l Palcau Adrian: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D-l Palcau Adrian: Sunt de acord, doar acolo la cheltuielile cu muzica si dansuri, tot la 

fel, o mica detaliere, cati copii sunt, am vazut ca sunt si sponsorizari, copii s-au dus in tabara?  

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Se vor duce. 

            D-l Palcau Adrian: Cati copii sunt prinsi acolo? 

            D-na Nedelcu Alina: Nu am eu lista. 

            D-l Palcau Adrian: Este un lucru bun pentru comuna Scorteni daca vor canta acolo, este o 

imagine pozitiva, sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii.” 

            D-l Palcau Adrian: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

            D-l Palcau Adrian: Nu am, este un raport intocmit de d-na contabila, este ok, parerea mea 

este ca isi face treaba cum trebuie. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-l Palcau Adrian: D-l primar este prezent? 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Momentan, nu, a iesit putin afara. 

            D-l Palcau Adrian: Revenim la aceeasi discutie, cum ca dansul nu este prezent, ar trebui 

sa fie, legea il obliga, nu il obliga, nu este o problema, dar obligatia morala este ca ar trebui sa fie 

acolo sa raspunda catorva intrebari ale consilierilor, la care vin cu anumite proiecte, cred ca ar 

trebui sa fie, este punctul meu de vedere, nu este un repros, este doar o constatare. Ar trebui sa 

fie moral fata de consilieri. As mai avea sa-i expun o problema lui, problema este atunci cand vin 

ploile, la d-na Galeru, in fiecare an, stiti foarte bine si d-voastra, stie toata lumea, apa iese, l-am 

rugat sa vorbeasca cu d-l Ilas, a zis ca a vorbit, dar omul zice da, da si nu face nimic. 

            D-Na Nedelcu Alina: D-nei Galeru i s-au dat anul trecut bani prin HCL sa-si faca dig. 

            D-l Palcau Adrian: Din punctul meu de vedere cred ca ar trebui sa se conformeze unor 

reguli si sa faca ceva acolo, parerea mea, este gresita sau nu. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Este aici d-na contabila care zice ca d-nei Galeru i s-a dat 

2000 lei prin HCL pentru a face o protectie, un dig. Nu stiu daca si l-a facut. Oricum fiind paraul 

care curge la vale apa vine spre... 

            D-l Palcau Adrian: Poate se poate face un sant, sa se duca o comisie, cu d-l Ilas, el stie 

mai bine, lucreaza bucatile alea de atata timp! Incercam ceva! Trebuie facut ceva, ceva! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Ideea este foarte buna, dar legal cred ca trebuie impus d-lui 

Ilas sa faca ceva, nu rugat frumos! 

            D-l Palcau Adrian: Hotarare de Consiliu Local, sa i se impune, ca orice agent economic 

care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Scorteni, trebuie sa respecte anumite  



proceduri. Nu cred ca ar fi un capat de lume sa faca un sant acolo, macar sa vedem daca apa o ia 

prin alta parte si se scurge in parau sau undeva. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Eu mergand pe deal am obsevat ca d-l Ilas, are si toate 

drumurile de acces ale oamenilor, le are pe toate , nu mai avem pe unde merge intr-o anumita 

zona. 

            D-l Palcau Adrian: Am cere mult prea mult, noi ca si Consiliu sa faca lucrul acesta? 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: A mai aparut ceva, am omis sa zic la inceput, este vorba de 

o cerere facuta de Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa 

reabiliteze interiorul la caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul 

asta, cu fondurile dansului. 

            D-l Palcau Adrian: Trebuie facuta o expertiza, o comisie la fata locului, un proiect facut 

ca asa prin telefon, ca vrea d-l Damoc sa inchirieze! 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Ideea este daca am fi de acord sa-i dam sau nu? 

            D-l Palcau Adrian: De acord, atata timp cat face ceva pentru acel camin, da, fara nici o 

problema, dar tot la fel trebuie un proiect, nu asa, sa citim sa vedem ce isi asuma d-l sa faca. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Aici este simplu, daca esti de acord sau nu, fara proiect? 

            D-l Palcau Adrian: Sunt de acord sa inchirieze dar sa vedem ce isi propune sa faca, ce-si 

doreste sa faca, eu sunt de acord in principiu, dar ca orice inchiriere, cred ca trebuie un contract, 

prin care iti asumi niste lucruri, ai niste preturi. Sunt de acord in principiu, dar banuiesc ca daca 

ai o cerere zice obiectivul, ce ar vrea sa faca. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Pot sa-ti citesc, obtinerea unui contract de comodat, 

Caminul Cultural din satul Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau in vederea infiintarii unui 

punct de lucru si totodata pentru a incerca sa accesam un proiect de finantare pentru reabilitarea 

acestui lacas cultural. 

            D-l Palcau Adrian: Eok, in principiu, e ok, da 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Multumim frumos, o zi placuta! 

            D-l Palcau Adrian: Zi frumoasa si d-voastra! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, o contacteaza pe d-na consilier 

Ceausu Narcisa. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna ziua! 

 D-na Ceausu Narcisa: Buna ziua! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatita? 

 D-na Ceausu Narcisa: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D-na Ceausu Narcisa: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 1 ,,Aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a 

Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020” 

 D-na Ceausu Narcisa: Da, sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

             D-na Ceausu Narcisa: Nu sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D-na Ceausu Narcisa: La articolul 3 sunt de acord. 



            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D-na Ceausu Narcisa: Nu sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii.” 

            D-na Ceausu Narcisa: Nu sunt de acord, nu stiu unde este pozitia, nu stiu pentru ce, 

oadata ce nu sunt proiecte pentru gaze, nu, nu sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

            D-na Ceausu Narcisa: Nu, ma abtin. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D-na Ceausu Narcisa: Am o intrebare pentru d-l primar de la un alegator caruia i-am 

promis ca am sa o adresez. Ce a facut d-l primar cu banii pentru concediu la persoanele cu 

dizabilitati? Sper sa raspunda dar sunt sigura ca nu o sa o faca. 

             D-na Nedelcu Alina: Care bani? Banii pe concediu pe anul trecut? Va adeuceti aminte ca 

in luna decembrie a dost propusa o rectificare de buget prin care pusesem bani pentru concedii  

la asistentii personali pentru persoanele cu handicap, iar unii din consilieri nu au votat 

rectificarea de buget si a picat proiectul de hotarare, deci nu a mai  fost pus nici un ban pentru 

asistentii personali in  luna decembrie 2019.  

            D-na Ceausu Narcisa: Da, nu imi amintesc! 

             D-na Nedelcu Alina: Daca treceti pe la birou va dau si proiectul de hotarare, cu cate 

voturi a picat si va dau exact si data cand a fost sedinta, sau in urmatoarea sedinta va pot da 

detalii. Consilierii nu au votat proiectul de hotarare! 

            D-na Ceausu Narcisa: Am inteles! D-le presedinte Ondu, sunteti de acord cu aceste 

sedinte pe care le-ati votat, prin telefon? Ne onoreaza astfel de sedinte? Eu am cautat si in tara sa 

ma uit, nu mai vorbim de sedintele invecinate, dar  suntem singura din judetul Bacau care facem 

astfel de sedinte si chiar as vrea si eu sa va aud parerea. Daca sunteti de acord cu administrare a 

unei comune ca a noastre, cu oameni gospodari cu asa ceva, pentru ca pe mine ma dezonoreaza 

acest lucru si sunt sigura ca si oamenii din sat, din comuna noastra. Eu la ora actuala, nici acum 

nu stiu cine a votat ca aceste sedinte sa se tina prin telefon, nu stiu. Ca si astazi cu propunerea d-

nei vice pentru presedinte, stiam ca nu este legal, pentru ca trebuia sa se faca hotarare de 

consiliul ca sa fim de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: La a doua intrebare, eu am fost anuntat  daca sunt de acord 

sa devin presedinte pentru sedinta... 

            D-na Ceausu Narcisa: Nu am nimic cu tine! Dar nu trebuia tot asa sa se hotarasca printr-o 

sedinta? 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Luna aceasta a fost o sedinta de indata si cred ca nu este 

voie sa facem mai multe. 

             D-na Ceausu Narcisa: D-l Hagima a anuntat mai dinainte cu vreo saptamana ca nu poate 

venii, pleaca in concediu, asa s-a nimerit! Se vor mai face vreodata sedinte face-to-face, sunt 

foarte multi oameni din sat care chiar vor sa vina la sedinte, care au ceva de spus, mai ales acum 

la sfarsit de mandat, vor sa afle noutati, vor sa vada ce proiecte sunt... 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Stiti, distantarea asta sociala.... 



             D-na Ceausu Narcisa: Intrebare din partea oamenilor, daca este voie ca viitorul candidat 

al primariei sa vorbeasca cu televiziunea pe care ei au platit-o si o platesc din fonduri proprii, ma 

refer la Exclusiv, daca are voie sa faca pe banii oamenilor aceasta publicitate, inseamna ca si 

ceilalti primari care isi depun candidatura au voie sa vina la Exclusiv sa vorbeasca si ei, sa-si 

spuna ofurile, ce proiecte au daca vor veni ca primari, banuiesc ca da, daca actualul primar are 

acest drept! Si ceilalti au drepturi egale. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Eu cred ca da! Iar la prima intrebare pe care mi-ati adresat-

o, in primul rand eu in urma acestei pandemii chiar ma pazesc! Pastrand distantare sociala! 

             D-na Ceausu Narcisa: Toti ne pazim! Avem o sala de clasa mare, mergem la Camin la 

Floresti sau la Grigoreni, stam la trei metrii, nu la 2 cu masca si stam de vorba, sa vedem ce se 

mai poate face, ce se mai poate rezolva, nu  crezi ca ar fi necesar, sa mai vina un om din sat! 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Va dau dreptate, dar ce am observat in acest 4 ani, oamenii 

din sat nu au fost prezenti, chiar de au fost invitati! 

             D-na Ceausu Narcisa: Acum chiar sunt cativa care m-au mirat ca vor sa vina sa vada! 

Inseamna ca oricum nu ne vom mai intalni, probabil! 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Dupa cifrele pe care ni le indica mass-media, cred ca nu! 

             D-na Ceausu Narcisa: Noi suntem cei mai cu mot, care nu avem 1m de asfalt, nu avem 

apa, nu avem canalizare, nu avem santuri, dar suntem cei mai cu mot in privinta asta! Vreau sa 

mai adaug un lucru, d-l primar sa nu mai spun pe nicaieri sau sa se mai laude ca nu i s-au aprobat 

proiectele, eu din cate stiu, toate proiectele pe care le-a avut, toate s-au aprobat si au trecut, asa 

cum a vrut dansul si echipa dansului! Sa nu mai spuna minciuni la oameni, la alegatori, ca 

datorita consilierilor nu s-au facut proiectele. Sper din toata inima ca locuitorii comunei noastre, 

harnici, sa-si doreasca o schimbare ca asa nu se mai poate, suntem singura comuna din judetul 

Bacau care suntem ca intr-o groapa neagra! Groapa neagra a judetului Bacau este comuna 

Scorteni! A venit cineva sa viziteze monumentul si au spus ca se mira cum o comuna la centru, o 

comuna la soseaua nationala nu are 1 m de asfalt si nu are nimic, este foarte prost administrata! 

S-au tinut sedintele de atatea luni cu da si nu, este clar, ce sa mai discutam, nu poti sa spui nimic, 

nu poate sa vina nimeni, nu poti sa te certi, nu poti sa vorbesti, nu poti nimic! Sper ca toata 

lumea sa se destepte si sa vrea o schimbare! Multumesc frumos! 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Am omis la inceput,este vorba de o cerere facuta de 

Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul la 

caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta, totul pe cheltuiala 

dansului. 

            D-na Ceausu Narcisa: Ca sa nu mai fie dusi copii de la Scorteni la Grigoreni si invers, sa 

nu mai faca naveta, normal ca sunt de acord. Si aici cu d-l Damoc, au fost niste chestii, exact d-l 

primar a zis ca s-au dus la biserici banii copiilor, a minciuna mare, noi nu am fost de acord cu 

5000 lei pe luna pentru ca sunt foarte multi bani, noi ne luptam ca nu avem bani pentru comuna! 

Normal ca sunt de acord pentru copii nostrii, viitorul nostru. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Multumim frumos, o zi placuta! 

            D-na Ceausu Narcisa: Zi frumoasa si d-voastra! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, il contacteaza pe d-l consilier 

Magirescu Ioan. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna ziua! 

 D-l Magirescu Ioan: Buna ziua! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, sunteti 

pregatit? 



 D- l Magirescu Ioan: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D- l Magirescu Ioan: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art.1  ,,Aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a 

Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020.” 

 D- l Magirescu Ioan: Sunt de acord, dar ce s-adiscutat de la o sedinta la alta, nu s-a 

rezolvat, adica ce am propus, d-l primar trebuia sa raporteze, dar sunt de acord cu cele doua 

procese verbale. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

             D- l Magirescu Ioan: Nu sunt de acord, s-au umflat niste cheltuieli acolo la mai multe 

capitole, dar vreau sa stiu daca d-l primar este prezent? 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: D-l primar tocmai a iesit din sala acum, o am langa mine pe 

d-na contabila care va poate raspunde, televiziune. 

             D- l Magirescu Ioan: Sunt prea mari cheltuielile cu furniturile de birou, cu materialele de 

curatenie,  cheltuieli de servicii salubrizare, reparatii retea iluminat si curentul electric, cu 

iluminatul public, cheltuielile sunt dezastru, cam multe cheltuieli de fiecare data. Ajungem la 

capitolul muzica si dansuri populare 7500 lei, inainte era 5000. 

             D-na Nedelcu Alina: Este pe o luna si jumatate. 

             D- l Magirescu Ioan: Dar s-au mai facut dansurile? 

             D-na Nedelcu Alina: Da, se fac si dansurile si muzica. 

             D- l Magirescu Ioan: S-a mai platit acolo ajutorul social, daca era primarul sa-l intreb ca 

s-a platit si acum doi ani si anul trecut la ajutorul social, acum este 1500 lei. 

             D-na Nedelcu Alina: D-na Maciuca Ecaterina a avut cerere. 

             D- l Magirescu Ioan: Nu stiu de ce se plateste la ajutorul social niste bani asa.... Eu totusi 

ma mir ca am muncit 35 de ani si dam 1500 lei ajutor social. 

             D-na Nedelcu Alina: Haideti sa va explic, d-na  Maciuca Ecaterina are un copil luat in 

plasament, acel copil a avut nevoie de 2 aparate auditive, a fost pusa in discutie cererea d-nei 

Maciuca intr-o sedinta, nu este ajutor social pentru d-na Maciuca, s-au luat doua aparate auditive 

pentru copil, am justificarea care este adusa la dosar. 

             D- l Magirescu Ioan: La ajutorul social s-a gasit sa se dea, sunt doua cazuri in Grigoreni 

si unul la Bogdanesti, nu au lumina electrica unul Sova si Cernat Constantin iar la Bogdanesti 

Budeanu Vasile, este posibila treaba asta la ora actuala, sa nu aiba curent electric? Si se arunca 

niste bani la ajutorul social!!! Nu s-a premiat anul acesta cei cu 50 de ani casatorie, numai la noi 

in comuna, nu s-au gasit bani pentru cei care au terminat clasa a VIII-a  cu o medie mare, de 10, 

premiul I, premiul II, nu s-au gasit bani, se gasesc numai pentru.... 

             D-na Nedelcu Alina: Ati venit cu un proiect de hotarare prin care sa solicitati bani pentru 

premierea copiilor? Aveti vreo hotarare care nu s-a respectat? La mine la contabilitate nu a ajuns 

nici o cerere, de unde stiti d-voastra ca nu sunt bani?! 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: D-na contabila zice ca nu s-a venit din partea scolii cu o 

solicitare. 

             D- l Magirescu Ioan: La drumuri si poduri apare suma de 14194, s-a facut cu un 

autogreder prin Grigoreni unde a deranjat iar pitroaiele si lume este nemultumita, alte poduri nu 

stiu, s-a stricat un pod langa transformatorul din Grigoreni, i-a rupt un pod si i-a pus un alt tub. 

             D-na Nedelcu Alina: Ce s-a facut cu buldozerul institutiei nu s-a cheltuit nimic.            

D-na Nedelcu Alina: Deci 14194.32 lei inseamna, 5997.60 lei s-a turnat un dig la D-na Sova 



Zica in Scorteni pe o situatie de urgenta si au fost luate doua cife de beton pentru ca se rupea 

malu acolo, 3912.72 lei s-au luat doua bucati de teava corugata la 6 m pentru ca a fost o situatie 

de subtraversare la podul care este in constructie la Parascanu, iar 4284 lei a costat inchirierea 

unui excavator pentru montarea celor doua tevi. Nu sunt de acord la punctul 2. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D- l Magirescu Ioan: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D- l Magirescu Ioan: Nu sunt de acord, in primul rand cu cheltuielile pentru festival 

muzica si dansuri Eforie Sud. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt niste bani alocati pentru copii care vor merge  acolo 

daca se aproba acest proiect pentru... 

            D- l Magirescu Ioan: Acest proiect cu dansurile ar fi trebuit sa fie cu tabelul nominal cu 

acesti elevi care sunt, pe sate, pe varsta, am inteles ca si acum un an a fost aprobat si au mers 

altii, inclusiv d-l primar. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Nu stiu acest lucru, deci nu sunteti de acord. Trecem la art. 

5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al 

UAT comuna Scorteni cu suprafata de 24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, 

judetul Bacau, in vederea intabularii.” 

            D- l Magirescu Ioan: Sunt de acord si apoi se spune ca nu s-a intabulat din cauza 

consilierilor si nu se pot face proiecte, sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

            D- l Magirescu Ioan: Unde este informarea? 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: O aveti in fata, d-na contabil va poate ajuta in neclaritati. 

            D- l Magirescu Ioan: Nu am. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D- l Magirescu Ioan: Daca ne face d-l primar o informare ca am vazut ca a aprut pe Face-

book realizarile facute in 4 ani de mandat, cam putine! Cu pavele pe la primarie, cu reparatul 

monumentului la Grigoreni, ca a tras apa la camin, unde nu este nici acum, sa se vada ce dezastru 

este in camin, nu mai are nici un rost. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru:  Am omis sa va zic de la inceput, este vorba de o cerere 

facuta de Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze 

interiorul la caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta, cu 

fonduri proprii. 

            D- l Magirescu Ioan: Daca are un proiect, sa vina cand suntem in plen, sa-l analizam, sa-l 

lase pentru urmatoarea sedinta. 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Am inteles, deci nu sunteti de acord. Multumim frumos, o 

zi placuta! 

            D- l Magirescu Ioan: Zi frumoasa si d-voastra! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, il contacteaza pe d-l consilier Hagima 

Ovidiu. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Buna ziua! 



 D- l Hagima Ovidiu: Buna ziua! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, am 

inteles ca nu ati putut ajunge, sunteti pregatit pentru sedinta de astazi? 

 D- l Hagima Ovidiu: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunteti de acord cu ordinea de zi? 

 D- l Hagima Ovidiu: Da. 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 1 ,,Aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a 

Consiliului Local Scorteni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020.” 

 D- l Hagima Ovidiu: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 2, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare- cheltuieli pe trim. II, anul 2020” 

             D- l Hagima Ovidiu: Nu sunt de acord cu unele cheltuieli, deci nu. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 3, ,,Proiect de hotarare privind aprobarea 

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

auxiliar de la  Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru  luna iunie 2020” 

            D- l Hagima Ovidiu: Sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 4, ,,Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetara- cheltuieli pe trim. III 2020” 

            D- l Hagima Ovidiu: Nu sunt de acord, nici nu prea inteleg, eu credeam ca toate sumele 

alea care se scad de undeva se aduna in alta parte, nu ar fi trebuit ca cele cu plus ci cele cu minus 

sa fie egale, zic eu. Nu sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Trecem la art. 5 ,, Proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii pozitiei numarul 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 

24890 mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii.” 

            D- l Hagima Ovidiu: Nu sunt de acord. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 6 Prezentare raport de specialitate privind informare 

cheltuieli la data 30.06.2020, aveti vreo intrebare? 

            D- l Hagima Ovidiu: A fost facut ca si inainte, nu am ce sa zic! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Art. 7 Intrebari, interpelari , informari ale primarului si 

consilierilor locali si declaratii politice. 

            D- l Hagima Ovidiu: Nu am nimic. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Am omis sa va zic la inceput, avem o cerere facuta de 

Asociatia lui d-l Damoc, ar vrea sa faca un contract de comodat cu noi sa reabiliteze interiorul la 

caminul vechi pentru a desfaura si la Scorteni dansuri cu copii, in spatiul asta, cu fonduri proprii. 

            D- l Hagima Ovidiu: Este proiect de hotarare? 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Nu, este o cerere. 

            D- l Hagima Ovidiu: Banuiesc ca trebuie sa mai asteptam, pe cat timp este contractul cu 

d-l Damoc? 

             D-l Ondu Adrian Alexandru: Nu, este ceva nou venit, vor sa inchirieze un spatiu in 

vechiul camin. 

            D- l Hagima Ovidiu: Nu stiu ce sa zic, in principiu cred ca nu, trebuie sa asteptam, sa 

vedem, oricum el o sa faca un contract din nou cu primaria. Deocamdata nu sunt de acord 

            D-l Ondu Adrian Alexandru:  Multumim frumos, o zi placuta! 

            D- l Hagima Ovidiu: Zi frumoasa si d-voastra! 

 



 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta, este de acord cu toate proiectele de 

hotarare. 

 D-na Popa Claudia: Si cu d-l Damoc? 

 D-l Ondu Adrian Alexandru: Si cu d-l Damoc, doar ca trebuie facut cum spuneau si 

colegii in urma unui studiu asupra acestui camin, sa nu punem in pericol integritatea copiilor. 

            D-na Popa Claudia: Studiul il fac tot ei inainte de a incepe reabilitarea. 

            D-l Ondu Adrian Alexandru: Sunt de acord, daca se reabiliteaza este foarte bine, dar sa 

aiba in spate hartii! 

 D-l Ondu Adrian Alexandru, presedinte de sedinta declara inchisa sedinta din data de 

30.07.2020. 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     SECRETAR GENERAL, 

     Consilier, d-l Ondu Adrian Alexandru                                  Dănilă Vasile 
 

 


