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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 05.04.2019

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Săvineşti
La şedinţa de astăzi sunt prezenti 15 consilieri, din cei 15 consilieri care compun Consiliul Local al

comunei Săvineşti.
HORCIU DANIEL Primar
URDA NECULAI Viceprimar
DUMITRACHI BRINDUSA Secretar

C O N S I L I E R I L O C A L I:
Andrioaie Eufrosina
Bontaş Năstase Lenuţa
Blaga Cristinel
Balus Gheorghe
Chele Ana
Cojocariu Ioan
Dumitriu Constantin
Herescu Dragoş Iulian
Horciu Ioan
Lăcătuşu Dorin
Pinzaru Gabriel
Popa Andrei Tudor
Urdă Gheorghe
Vasiliu Vasile
Se constată că procedura convocării s-a efectuat în condiţiile prevăzute de lege, prin Dispoziţia Primarului
comunei Săvineşti şi a convocării scrise.În convocare au fost specificate, data,ora, locul desfăşurării,
precum şi ordinea de zi propusă a se discuta, conform prevederilor legale.
Din totalul de 15 consilieri locali, sunt prezenţi 15 ,este întrunit cvorumul - prin prezenta majorităţii
consilierilor locali în funcţie, şedinţa este statutară - legal constituită, lucrările şedinţei pot începe, se pot
adopta HCL.
Domnul Pînzaru Gabriel îşi încheie mandatul de preşedinte al Consiliului Local, se solicită propuneri
pentru alegerea unui nou preşedinte . Este propus domnul Popa Andrei TUDOR , se supune la vot acesta
propunere si cu unanimitate de voturi, noul preşedinte al Consiliului Local pentru un mandat de trei luni,
este domnul Popa Andrei Tudor.
Presedintele de sedinta- domnul Popa Andrei Tudor , dă citire la Dispoziţia Primarului privind
convocarea Consiliului Local în şedinţa ordinară cu ordinea de zi propusa:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
Se solicita introducerea pe ordinea de zi :

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului Administare Domeniu Public și Gospodărire Comunală din Comuna Săvinești, Județul
Neamț

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziție buldoexcavator de către Comuna
Săvinești, Județul Neamț”

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii:”Construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii ,regim de înaltime P+3E+M 15 ul,
comuna Savinesti,judeţul Neamţ”
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Se supune la vot ordinea de zi cu completarile mentionate mai sus :
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată

Se discuta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29.03.2019, se întreabă daca sunt modificări,
adaugiri.

Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 29.03.2019.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat.
Se discuta primul punct de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
Se discuta primul punct de pe ordinea de zi.
D-na Ilasi Elena - prezinta baza legala de fundamentare a bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anu l 2019:

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, a Legii nr.50/2019 a
bugetului de stat pe anul 2019, ordonatorul de credite supune aprobarii Consiliului Local, bugetul local,
bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, lista de investitii pe anul 2019 si
deblocarea si utilizarea excedentuli bugetar al anilor precedenti.

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al Comunei
Savinesti pe anul 2019, s-a făcut avand in vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor
stabilindu-se in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor.
In acest sens, la baza fundamentarii veniturilor au contribuit urmatoarele:

-Adresa nr.5561 din 21.03.2019 a Consiliului Judetean Neamt privind repartizarea sumelor
defálcate din unele venituri ale bugetului de stat astfel: sume alocate din cote defálcate din impozitul pe
venit în completarea veniturilor proprii 50 mii lei; sume defálcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor
locale 1.533 mii lei.

- Adresa nr.7078 din 25.03.2019 a A.J.F.P.Neamt privind repartizarea sumelor defálcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor descentralízate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru anul 2019
in suma de 46 mii lei , sumel defálcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralízate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor (finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
pentru cheltuieli prevazute la art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011) in suma de
205 mii lei;
Astfel fata de cele relatate mai sus si avand ]n vedere
cotele defálcate din impozitul pe venit pentru anul 2019 care au fost estímate la 3.779 mii lei.
-subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in
valaoare de 41 mii lei.
-Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii,70 mii lei;
- Subvenții de la A.N.C.P.I. 14 mii lei;
-Subvenții de la bugetul de stat către búgetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din
FEN: 191 mii lei;
-Sume alocate din AFIR pentru susținerea proiectelor PNDR: 182 mii lei;
-Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020(FEDR)
1.252 mii lei ;
veniturile din impozite pe proprietate, estímate a se incasa in anul 2019 sunt de 2.517 mii lei.
Totalul veniturilor insumand 9.880 mii lei.
Se supun la vot veniturile bugetului local estimate pentru anul 2019 în sumă totală de 9.880 mii lei.
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Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi veniturile bugetului local au fost aprobate.
-Sectiunea de functionare cuprinde veniturile destínate cheltuielilor curente pentru realizarea atributiilor si
competentelor stabilite prin lege, fundaméntate in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a
acestora, repartizate pe capitole bugetare, subcapitole, titluri, articole precum si alineate si paragrafe.
-Sectiunea de dezvoltare a bugetului local cuprinde veniturile destínate cheltuielilor de capital defálcate
pe capitole bugetare, subcapitole, titluri, articole precum si alineate si paragrafe.
Cheltuielile totale ale bugetului local sunt de 11.422 mii lei, structurate pe capitole și titluri de cheltuieli
astfel:

 Capitol 51.02 ,,Autoritați publice și acțiuni externe,, total 3.124 mii lei din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, 2.412 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 682 mii lei;
-Titlul IX ,,Alte cheltuieli,,30 mii lei;
Se supune la vot cap 51.02. Autoritați publice și acțiuni externe, total 3.124 mii lei
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.51.02. fost aprobat.

Capitol 54.02,, Alte servicii publice generale,, 40 mii lei, din care:
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,,30 mii lei;
-Titlul V,,Fonduri de rezervă,, 10 mii lei;
In cadrul acestui capitol sunt prevazute cheltuieli pentru alegeri.
D-na Bontaş L- întreaba daca în general aceasta este suma care s-a cheltuit la alegeri.
D-na Ilasi E- în general, da.
Se supune la vot cap 54.02. mii lei .
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.54.02. a fost aprobat.

Capitol 56.02,,Transferuri cu carácter general,, total 100 mii lei, din care:
-Titlul VI ,,Transferuri între unități ale administrației publice,, 100 mii lei;
D-na Ilasi E- este vorba despre copii instituţionalizaţi.
Se supune la vot cap.56.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.56.02. a fost aprobat.

Capitol 61.02,,Ordine publică și siguranță națională,, total 550 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, 260 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 80 mii lei;
-Titlul XIII ,,Active nefinanciare,,210 mii lei;
Se supune la vot cap.61.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.61.02. a fost aprobat.

Capitol 65.02,,Învățământ,, 1.762 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal(transport cadre didactice),,30 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 438 mii lei;
-Titlul IX ,,Asistentă socială,,17 mii lei
-Titlul X ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,,1.026 mii lei
-Titlul XI ,,Alte cheltuieli(burse),, 115 mii lei
-Titlul XIII ,,Active nefinanciare,,136 mii lei;
Se supune la vot cap.61.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.61.02. a fost aprobat.
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Capitol 66.02,,Sănătate,, total 71 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,,70 mii lei ;
- Titlul II ,,Bunuri si servicii,1 mie lei
D-na Bontas L- întreaba daca s-a fa cut referat pentru materialele solicitate.
D-na Ilasi E- arata ca in baza referatului intocmit de catre asistentul medical comunitar, s-au prevazut sumele
necesare.
Se supune la vot cap.66.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.66.02. a fost aprobat

Capitol 67.02 ,,Cultură, recreere, religie,, total 383 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,,68 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 190 mii lei;
-Titlul XI ,,Alte cheltuieli(susținere culte),, 125 mii lei;
D-na Chele A- întreaba cum s-au repartizat sumele la Parohiile din comună.
D-l Primar- la fel ca în anii precedenti 30.000. lei/Parohie.
D-na secretar- referitor la Capela din Cimitir, urgent trebuie luate masurile necesare pentru că se va ruina.
În acte aceasta Capelă figurează la Biserica Sf Înviere. La rectificare trebuiesc alocate sume la o Parohie si
demarate lucrarile de restaurare.Ar trebu să invităm pe cei trei preoti de la Parohiile din satul Savinesti si
să gasim o solutie.
D-na Chele A- este de pîrare ca nu ar trebui să incarcam Biserica Sf Înviere si cu aceste lucrari, pentru că
déjà sunt în construcţii cu noua Biserica si lucrurile se miscă mai anevoios.
D-l Primar- o solutie ar fi să virăm banii la Biserica Sf Înviere, noi să supraceghem lucrarile sis ă platim
direct constructorului.
D-na Chele A- la sedinta viitoare să invităm preotii să aflam punctul lor de vedere si aopi vom lua masurile
necesare.
necesare.
Se supune la vot cap.67.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.67.02. a fost aprobat
Capitol 68.02 ,,Asigurări și asistență socială,, total 1.748 mii lei, din care:
--Titlul IX ,,Asistentă socială,, 1.301 mii lei (asistență socială în caz de invalidități: 1.156 mii lei, ajutor
pentru încăzirea locuinței: 70 mii lei, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, respectiv ajutoare de
urgenta, prima la 50 ani de căsătorie:75 mii lei);
-Titlul X ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,, 447 mii lei
Se supune la vot cap.68.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.68.02. a fost aprobat

Capitol 70.02,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică,,total 1.853 mii lei, din care:

-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 450 mii lei;
-Titlul X ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,, 220 mii lei
-Titlul XIII ,,Active nefinanciare 1.183 mii lei;
Se supune la vot cap.70.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.70.02. a fost aprobat
Capitol 74.02 ,,Protecția mediului,, total 180 mii lei, din care:
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 180 mii lei;
Se supune la vot cap.74.02.
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Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.74.02. a fost aprobat

Capitol 83.02,,Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare,, total 169 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, 69 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 100 mii lei;
D-l Popa Andrei- în cadrul acestui capitol este si cofinantarea OCPI pentru documentatii
cadastrale.
Se supune la vot cap.83.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.83.02. a fost aprobat

Capitol 84.02 ,,Transporturi,, total 1.442 mii lei, din care:
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 767 mii lei;
-Titlul IV ,,Subvenții,, 30 mii lei
-Titlul XIII ,,Active nefinanciare,,645 mii lei.
Se supune la vot cap.84.02.
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi Cap.84.02. a fost aprobat
Se discuta anexa 2 Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019,
Gradinita cu program prelungit Savinesti.

Bugetul activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii pe anul 2019

DENUMIREA INDICATORILOR Cod
Indicator

Nr. rand mii lei

TOTAL VENITURI V 1 155.00
I. VENITURI CURENTE 00.02 2 155.00
C. VENITURI NEFISCALE 00.12 3 155.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 4 155.00
Venituri din prestari de servicii si alte
activitati

33.10 5 155.00

Contributia elevilor si studentilor pt internate,
camine si cantine

33.10.14 6 152.00

Diverse venituri 36.10 7 3.00
Alte venituri 36.10.50 8 3.00

TOTAL CHELTUIELI 00 1 161.00
CHELTUIELI CURENTE 01 2 161.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 3 161.00
Bunuri si servicii 20.01 4 3.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare

20.01.30 5 3.00

Hrana 20.03 6 152.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 7 152.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 8 6.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 9 6.00

TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA C 1 161.00
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FUNCTIONARE
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-
CULTURALE

64.10 2 161.00

INVATAMANT 65.10 3 161.00

TOTAL CHELTUIELI 00 4 161.00
CHELTUIELI CURENTE 01 5 161.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 6 161.00
Bunuri si servicii 20.01 7 3.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare

20.01.30 8 3.00

Hrana 20.03 9 152.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 10 152.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 11 6.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 12 6.00

Din Total Capitol:

Invatamant prescolar si primar 65.10.03 13 161.00
Invatamant prescolar 65.10.03.01 14 161.00

DEFICIT 99.02 6,00

Se supune la vot Anexa nr.2” Bugetul activitatilor finanţate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2019” si se aproba in unanimitate de voturi.

Se discuta anexa 3 Anexa nr 3 „Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2019”;

Nr.
Crt.

Denumirea
obiectivului

Capitol
Subcapit
titlul

Cantit
a
te

P/U Valoare
Mii lei

Total capitol, din care 61 210
1. Constructie remiza PSI 71.01.01 1 200 200
2. Proiect remiza PSI 71.01.30 1 10 10

Total capitol, din care 65 1.026
1. Finantare nationala proiect

Reabilitare Scoala 58.01.01
1 133 133

2. Finanțare externă nerambursabilă
proiect Reabilitare Școala

58.01.02 1 872 872

3. Cofinanțare reabilitare școli 58.01.03 1 21 21
Total capitol, din care 68 447

1. Finantare nationala proiect Centru de
zi pentru bătrâni 58.01.01 1 58 58

2. Finanțare externă nerambursabilă
proiect Centru de zi pentru bătrâni 58.01.02 1 380 380

3. Cofinantare ,,Centru de zi pentru
bătrâni,,

58.01.03 1 9 9

Total capitol, din care 70 1.403
1. Finantare externa

nerambursabila ,,Sistem de iluminat
public,,

58.04.02 1 182 182
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2. Cheltuieli neeligibile ,,Sistem de
iluminat public,,

58.04.03 1 38 38

3. Constructie bloc ANL-finantare
buget local

71.01.01 1 539 539

5. Extindere rețea gaz metan 71.01.01 1 500 500

6. Achizitie buldoexcavator 71.01.02 1 105 105

7. Studiu de fezabilitate bloc ANL 71.01.30 1 9 9

8. Proiect
,,Extindere retea gaz,, 71.01.30 1 30 30
Total capitol, din care 84 645

1. Asfaltare strazi 71.01.01 1 605
2. Proiecte, studii, avize

,,Asfaltare strazi,, 71.01.30 1 40 40
TOTAL 3.731

Se supune la vot anexa 3 Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2019” si se aproba în unanimitate de
voturi.
Se discuta Anexa 4 privind numărul de personal permanent si fondul salariilor de bază din unitatea
administrativ teritoriala comuna Savinesti în anul 2019

Situaţia privind numărul de personal permanent
şi fondul salariilor de bază din Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna

Săvineşti în anul 2019

mii lei
Capitolul Nrumăr de

personal
permanent

Fondul
salariilor de

bază
51.02 31 2.010,00
61.02 4 230,00
66.02 1 62,50
67.02 1 60,50
83.02 1 61,50

TOTAL 38 2.424,50

Se supune la vot Anexa 4 privind numărul de personal permanent si fondul salariilor de bază din unitatea
administrativ teritoriala comuna Savinesti în anul 2019 si se aproba in unanimitate de voturi.

Se supune spre aprobare si cu unanimitate de voturi utitizarea excedentului anilor precedenţi in sumă
de 1.542 mii lei, va fi folosit pentru finanţarea cheltuielilor de capital destinate lucrărilor astfel :
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- Constructie remiza PSI : 200 mii lei ;
- Proiect remiza PSI : 10 mii lei ;
- Constructie C.D.I. : 136 mii lei ;
- Finantare externa nerambursabila ,,Sistem de iluminat public,, 182 mii lei ;
- Cheltuieli neeligibile ,,Sistem de iluminat public,, 38 mii lei ;
- Extindere rețea gaz metan : 500 mii lei ;
- Proiect ,, Extindere rețea gaz, : 30 mii lei ;
- Achizitie buldoexcavator : 105 mii lei ;
- Studiu de fezabilitate bloc ANL : 9 mii lei.
- constructie bloc ANL 332 mii lei

D-na Ilasi E- arata ca a fost o grseala de tehnoredactare la stdiul de fezabilitate Bloc ANL cu suma de 9 mii
lei.
D-na Chele A- întreaba daca s-a corectat proiectul de hotarare, primeste raspuns afirmativ.
Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru
anul 2019.

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se discuta Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului Administare Domeniu Public și Gospodărire Comunală din Comuna Săvinești, Județul
Neamț .
D-na secretar- arata ca nu am avut Regulament pana acum , am avut pentru salubrizare.
D-na Chele A- intreaba cine raspunde de acest lucru.
D-na secretar- domnul viceprimar prin fisa postului si Dispozitia Primarului de delegare atribuţiuni.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului Administare Domeniu Public și Gospodărire Comunală din Comuna Săvinești, Județul
Neamț

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se discuta Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziție buldoexcavator de către
Comuna Săvinești, Județul Neamț”.
D-na Chele A- întreaba daca acest utilaj este nou.
D-l Primar vom primi prin (AFIR) Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 40.000 EURO.
D-na Bontas L- întreaba daca va avea si lamă pentru dezăpezire.
D.l Primar- da.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziție buldoexcavator de către
Comuna Săvinești, Județul Neamț”.

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se discuta Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii:”Construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii ,regim de înaltime P+3E+M 15 ul,
comuna Savinesti,judeţul Neamţ”
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Se supune la vot Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se discuta ultimul punct de pe ordinea de zi.
Întrebari, interpelări, discuţii.
D-na Bontas L- adduce la cunostinta domnilor consilieri, solicitarea doamnei Bendrea Elena de a avea în
comuna spatii verzi.
D-l Primar- vom amenaja Parcul de la Caminul de copii
D-na Bontas L- pe strada Aleea Parcului de la fosta gradinita, se poate amenaja.
D-l Primar- vom planta trandafiri.
D-na Bontas L- revin cu idea de a se face alei pietonale pe strada Chimiei.
D-lPopa A- arata ca a fost la Drumurile Nationale si a facut o solicitare in acest sens si asteptă
raspunsul.Deasemenea s-a consultat si cu reprezentantii Primariei Dumbrava Rosie referitor la acest
aspect.
D-na Chele A- daca se doreste sa se realizeze un lucru se gasesc si solutiile necesare.
D-l Primar- prezinta domnilor consilieri raspunsul primit de la Drumurile Nationale. Se pot realiza alei doar
pe o parte de sens a drumului , dar trebuie avut in vedere ca se va schimba magistrala la apă.
D-l Popa A-daca se fac din pavele se pot scoate si pune la loc.
D-na Bontas L- intreaba daca se va realize drumul expres P-Neamt- Bacau, se va face si pista pentru
biciclisti.
D.l viceprimar- drumul expres are trei benzi.
D-l Dumitriu C-tin- la Dumbrava Deal în curba de la Scoala ar trebui sa fie montata o oglinda.
Se declară şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedintă,
Consilier,

POPA ANDREI TUDOR

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,

BRÎN DUŞA DUMITRACHI
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