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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 25.04.2019

La şedinţa extraordinară a Consiliului Local Săvineşti
La şedinţa de astăzi sunt prezenti 15 consilieri, din cei 14 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 – invoit
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 14 ,este întrunit cvorumul - prin prezenta majorităţii
consilierilor locali în funcţie, şedinţa este statutară - legal constituită, lucrările şedinţei pot începe, se pot
adopta HCL.
Se dă citire la Dispoziţia Primarului privind convocarea Consiliului Local în şedinţa ordinară cu ordinea de zi
propusa:

1. Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2020.

2. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Organigrama si Statul de funcţii al Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Savinesti.

Se solicita introducerea pe ordinea de zi a PHCL nr.21/25.04.2019 privind aprobarea indicatorilor
economici si a devizelor generale , în vederea realizării unor lucrării de investiţii, pentru obiectivele:

 „ Constructie Parcare pe strada Tineretului, comuna Săvineşti, judetul Neamţ “, în valoare de
211,552,18 lei cu TVA conform devizului general

 “Covor asfaltic pe strada Preot Filip in lungime de 310 m, comuna Savinesti, judetul Neamt “,în
valoare de 157,027.75 lei cu TVA, conform devizului general

 “ Reparaţii curente pe strada Preot Filip în lungime de 250 m, comuna Săvineşti, judeţul Neamţ”,în
valoare de 206,515.63 lei cu TVA, conform devizului general

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
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D-l Urda Ghe- întreaba de ce sunt mai mari costurile la reparatii curente decat la covor asfaltic.?
D-l Pristav C-.tin- deoarece implica mai multe lucari( terasament, sapatura, consolidare, betonare
etc)

Se discuta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 05.04.2019, se întreabă daca sunt modificări,
adaugiri.

Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 05.04.2019.
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 indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2020.
D/na Secretar- conform codului fiscal taxele si impozitele se indexează cu rata inflatiei. Pe si-teul
Ministerului Finatelor aceasta este in cuantum de 4,6% si consiliile locale au obligativitatea de a aproba
indexarea pana la data de 30.04.2019.

Se supune la vot Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2020 .

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost aprobat.
Se discuta punctul 2 de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind unele modificări la Organigrama si Statul de funcţii al Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Savinesti.
D-na secretar-arata ca datorita faptului ca s-a mărit populatia în comuna, Institutia Prefectului Neamt, a mai
rapartizat 3 posturi pentru U.A.T.Savinesti. Aceasta crestere demografica se datoreaza in primul rând
cetatenilor moldoveni care au domiciliul în comuna noastra, respectiv in Colonia Savinesti- Bloc A2.
D-na Chele A- întreaba daca sunt înregistrati cu adrese de domicliu.
D-na Secretar- au carti de identitate cu domicilii si sunt foarte multi copii, chiar daca acestia nu locuiesc
efectiv la noi in comuna figureaza ca cetateni ai comunei in actele de identitate, avand dubla cetatenie.
Vom demara procedurile catre Institutia Prefectului pentru a deveni comuna de gradul I, Prefectura va
înainta documentatia către Guvern pentru emiterea unei Hotărâri.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind unele modificări la Organigrama si Statul de funcţii al
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost aprobat.

Se discuta PHCL nr.21/25.04.2019 privind aprobarea indicatorilor economici si a devizelor generale , în
vederea realizării unor lucrării de investiţii, pentru obiectivele:

 „ Constructie Parcare pe strada Tineretului, comuna Săvineşti, judetul Neamţ “, în valoare de
211,552,18 lei cu TVA conform devizului general

 “Covor asfaltic pe strada Preot Filip in lungime de 310 m, comuna Savinesti, judetul Neamt “,în
valoare de 157,027.75 lei cu TVA, conform devizului general

 “ Reparaţii curente pe strada Preot Filip în lungime de 250 m, comuna Săvineşti, judeţul Neamţ”,în
valoare de 206,515.63 lei cu TVA, conform devizului general

D-na Chele A- întreaba unde vor fi amplasate parcarile.
D-na secretar- vor fi 68 de parcari in fata la Spatial pana la blocul A2.
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D-l Horciu I- s-au plans cetatenii de etnie romă că la ei în comunitate nu s-au facut strada adiacenta cu
strada Bistritei.
D-na Chele A- acesti cetateni îşi platesc impozitele?
D-na secretar- nu îşi platesc impozitele.
Se supune la vot PHCL nr.21/25.04.2019 privind aprobarea indicatorilor economici si a devizelor generale
în vederea realizării unor lucrării de investiţii, pentru obiectivele:

 „ Constructie Parcare pe strada Tineretului, comuna Săvineşti, judetul Neamţ “, în valoare de
211,552,18 lei cu TVA conform devizului general

 “Covor asfaltic pe strada Preot Filip in lungime de 310 m, comuna Savinesti, judetul Neamt “,în
valoare de 157,027.75 lei cu TVA, conform devizului general

 “ Reparaţii curente pe strada Preot Filip în lungime de 250 m, comuna Săvineşti, judeţul Neamţ”,în
valoare de 206,515.63 lei cu TVA, conform devizului general

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost aprobat.
Se discuta ultimul punct de pe ordinea de zi.
Întrebări, interpelări, discuţii.
D-l Urda Ghe- propune folosirea Salii de Sport gratuity pentru tinerii din comuna., am fost la Sala si nu am
primit chitanta.
D-na secretar- este un contract încheiat, chitanta se elibereaza colectiv a doua zi după ce se predau banii
la caseria unităţii.
D-l Urda Ghe- domnul Florin Cucu a incasat banii fara sa-mi elibereze chitanta, pe doamna instructor nu
am vazuto .
D-na Chele A- propune sa ne gandim la o solutie legala,organigrama este stufoasa si se poate gasi un om
pentru a se ocupa de acest spatiu.
D-na secretar- este un instructor cu un contract încheiat si care raspunde de siguranta sportivilor, daca
doriti implicati- vă concret prin voluntariat.
D-l Urda Ghe- in momentul de fata sunt implicat intr-un proiect , predau arte martiale la un numar de 45 de
lelevi gratuit in sala de sport de la Scoala din Colonie.
Se declara sedinta închisă , drept pentru care s.a întocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de şedinţă,
Consilier,

Popa Andrei Tudor

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,

Dumitrachi Brînduşa


