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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 27.02.2019

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.
Presedintele de sedinta- domnul Pînzaru Gabriel , dă citire la Dispoziţia Primarului privind convocarea
Consiliului Local în şedinţa ordinară cu ordinea de zi propusa:

1. Proiect de hotărâre nr.11/22.02.2019 privind unele modificări la Organigrama si Statul de funcţii al
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti

2. Proiect de hotărâre nr.12/22.02.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor
teritoriale din comuna Savinesti, judetul Neamt .

3. Întrebări, interpelări, discuţii.
Se solicita introducerea pe ordinea de zi a Proiectul de hotărâre nr.13/27.02.2019 privind
soluţionarea unei cereri pentru constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului aferent locuinţei
numitilor MANOLACHE GELU şi MANOLACHE VALENTINA.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea mentionata 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 31.01.2019, se întreabă daca sunt modificări,
adaugiri.
D-l Popa Andrei – la ultimul punct de pe ordinea de zi „Întrebări, interpelări discuţii”, nu s-a consemnat
discutia pe care a avut-o cu domnul Primar referitor la construirea de trotuare pe DN15, la Cladirea
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Centrului Social Polivalent construita in timpul mandatului de primar al domnului Baghiu, care se vinde
acum.Nu s-a consemnat cele spuse de catre domnul Primar si anume: „ Sa tac din gura, sa am grija ce
vorbesc, ca sunt cu capul si nu am cei 7 ani de acasa”
D-na Andrioaie E- intervine si spune ca expresia cu cei 7 de acasa îi apartine.
D-l Popa Andrei- nu trebuie musamalizate anumite stari de fapt, sedintele trebuiesc înregistrate cu un
reportofon.
D-l Primar- referitor la realizarea trotuarele de pe DN 15, s-a primit adresa de la Drumurile Nationale prin
care se ni se explica suprafata de teren pe care ei o au în proprietatea de la axul drumului stanga-dreapta
si realizarea unui trotuar nu este posibila din acea poziţionare a stalpilor de distributie a energiei electrice
pe partea dreapta sensul de drum P-Neamt- Bacau.Totodata s-a discutat cu reprezentantii DELGAZ GRID
si nu exista posibilitatea alinierii stalpilor pe distante scurte si refacerea bransamentelor la utilizatori.
Se supune la vot Procesul verbal al sedintei din data de 31.01.2019.

Cine este pentru? 14 voturi
Cine este împotrivă? 1 vot Popa Andrei
Cine se abţine? -

Se discuta primul punct de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre nr.11/22.02.2019 privind unele modificări la Organigrama si Statul de funcţii al

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti
D-na secretar- în mapele domnilor consilieri au fost prezentate modificarile care au loc si anume :
- postul de inspector Asistent la stare civilă , se transformă în inspector principal
- prin reorganizare se înfiintează post de Sef Birou la contabilitate
D-na Chele A- întreaba câte persoane sunt în subordinea biroului si daca se impart atribuţiunile.
D-na secretar- sunt 6 persoaone, postul este vizat de catre doamna Ilasi Elena, dar pentru toate posturile se
va organiza concurs, sau după caz pentru posturile care sunt la promovare – examen .
La promovare este domnul Pristav Constantin de la urbanism şi d- na Semirea Elena de la contabilitate , se
promovează din postul de inspector asistent în inspector principal.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.11/22.02.2019 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 adoptat

Se discută punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre nr.12/22.02.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea
riscurilor teritoriale din comuna Savinesti, judetul Neamt .
D-l Bendrisi C-tin- acest Plan de analiza a riscurilor se reactualizează în fiecare an, conform legislatieie în
vigoare.
D-na Chele A- la bugetul din anul 2018, a-ti prezentant un necesar de materiale,s-a concretizat ceva din
acel referat?
D-l Bendrisi C- am achiziţionat UTV cu apă si spumă, peria de curatat starzi, freze de zăpada pentru
străzile mai înguste.
Ar fi foarte bine daca am mai achiziţiona un tractor, buldoescavator.
D-na Chele A- întreaba dacă aceste utilaje , au fost folosinte.
D-l Bendrisi C-tin- da au fost folosite la interventiile care au avut loc pe raza comunei,suntem dotati si su
aparate de respirat, costume pentru servanti antiincendiu, in plus avem remorca cu un bazin de o
capacitate de 600 l apă, care poate fi tractată.
D-na Chele A- prin urmare dotari sunt în proportie de 80%, dar aveti personal care este platit pentru
interventii?
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D- l Bendrisi C-tin- sunt voluntari care sunt platiti in functie de interventiile la care participă.Exista o
problemă cu sirena care este amplasata pe platforma Bilogica care apartine de SC YARNEA. Pe raza
comunei avem 4 sirene, doua sunt amplasate la Scoala I Gervescu Colonia Savinesti şi Scoala Dumbrava
Vale, acestea apartin de Hdroelectrica, doua sunt ale comunei una este amplasata în fata Primariei si cea
de a doua despre care am facut referire de pe platforma Bilogică.
D-l Blaga C- intreaba daca voluntarii primesc primă anuală?
D- l Bendrisi C-tin- voluntarii primesc remuneratie în funcşie de orele prestate, nu se acorda premii anuale.
D-l Blaga C- la anexa 12 din materialele prezentate, ar trebui ca acestea sa fie mediatizate prin afisierele
de la Scoli sau alte modalitati.
D- l Bendrisi C-tin- s-au desfasurat diverse campanii de mediatizare in Scoli cu pliante si materiale
informative, dar cea mai buna mediatizare ar fi in cadrul slujbelor de catre preotii parohi care au o
credibilitate mare in fata populatiei.
D-l Balus Ghe- întreaba cui apartine sirena de la Biologica.
D- l Bendrisi C-tin- după cum am explicat sirena apartine comunei noastre,problema este ca întămpinăm
dificultati la accesul acesteia.Comanda centralizata a sirenei de alarmare publica este cu motor electric. Ar
trebui înlocuit vechiul confret cu un confret inteligent asigurând automatizarea comenzilor locale de la
distanta prin telefonie mobila sau alte solutii tehnice.
D-l Popa A- cat ar putea costa un abonament si doua telefoane pentru a se putea realiza acest lucru?
D- l Bendrisi C-tin- vom studia acest aspect si vom gasi o solutie tehnica favorabilă.
Se supune la vot Proiect de hotărâre nr.12/22.02.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea
riscurilor teritoriale din comuna Savinesti, judetul Neamt .

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat
Se discuta Proiectul de hotărâre nr.13/27.02.2019 privind soluţionarea unei cereri pentru constituirea
dreptului de proprietate privată asupra terenului aferent locuinţei numitilor MANOLACHE GELU şi
MANOLACHE VALENTINA.

D-na secretar- Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca
efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor Legii fondului funciar, trec în
proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor.
Atribuirea în proprietate a terenurilor se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe
baza verificării situaţiei juridice a terenurilor
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.13/27.02.2019 privind soluţionarea unei cereri pentru
constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului aferent locuinţei numitilor MANOLACHE
GELU şi MANOLACHE VALENTINA.

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat
Se discuta ultimul punct de pe ordinea de zi.
Întrebări, interpelări, discuţii.
D-l Primar- prezinta o adresa venită din partea SC EFIMEXSRL, prin care se solicita esalonarea de plata
a datoriilor fata de bugetul local.Societatea respectiva este in proces de reorganizare conform codului de
procedura fiscala, Consiliul Local acorda aceste esalonari. Suma totala este de 21.433 lei, conform
graficului vor achita suma de 3500/lei/luna.
Se supune la vot acordarea înlesnirii de esalonare a datoriei la bugetul local de catre SC EFIMEX SRL.
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Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi cererea a fost aprobata
D-na Chele A- sa se consemneze in procesul verbal ca fiecare sedinta să fie înregistrata cu reportofon,
este o măsura legală si solicita să se respecte acest lucru.
D-l Primar- informează domnii consilieri despre venirea in teritoriu a reprezentantilor noii societati care se
va ocupa în viitor de serviciul salubrizare.S-a procedat la predarea platformelor de depozitarea a gunoiului.
D-na Chele A- intreaba care este modul de organizare al acestei societi si daca va prelua si angajatii care
sunt acum ca incasaraii serviciului de salubrizare.
D-na secretar- sunt discutii de început nu stim exact cum vor proceda.
D-na Chele A- se stie care va fi pretul la colectarea gunoiului.
D-l Primar- din surse pretul va fi de 3 lei fara TVA/persoana.
D-L Horciu I- ridic din nou problema terenului arabil din punctul Fund Calimani, unde albia râului Cracău
prin revarsare ocupa terenul cetatenilor.
D-l Primar- arata ca autoritatea locala nu poate efectua diguiri, desecari, s-a mers la Apele Romane si fara
nici un rezultat.
D-l Horciu I- trebuie facut ceva, mers la alte autoritati, la Primaria comunei Girov sa se faca un protocol
pentru a rezolva aceasta problema.
D-l Primar- sunt dispus sa merg cu dumneavoastră la Primaria Girov, dar rezolvarea tot la Apele Române
este.
D-l Horciu I- gurile de canal de pe strada Bistritei sunt încep să se trice si se fac cratere.
D-l Primar- lucrarea este în garantie se vor reface.
Se declară şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedintă,
Consilier,

PÎNZARU GABRIEL

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,

BRÎN DUŞA DUMITRACHI


