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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31.01.2019

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.2/25.01.2019 privind aprobarea raportului contabil de execuţie
bugetară încheiat la data de 31.12.2018.

2. Proiect de hotărâre nr.3/25.01.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru
proprietatea imobiliara Teren intravilan in suprafata de 1661 mp situat în domeniul
privat al comunei Savinesti.

3. Proiect de hotărâre nr.4/25.01.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru
proprietatea imobiliara Construcţie- Dispensar Uman, situat în domeniul privat al
comunei Savinesti.

4. Proiect de hotărâre nr.5/25.01.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru
proprietatea imobiliara Construcţie- Cantina Sociala , situat în domeniul public al
comunei Savinesti.

5. Proiect de hotarâre nr 6/25.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile
publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Savinesti, judetul Neamţ.
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6. Proiect de hotărâre nr.7/25.01.2019 privind privind acordarea unui mandat special in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in
vederea exercitarii votului.

7. Proiect de hotărâre nr.8/25.01.2019 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata
execuţiei investiţiei a terenului aflat in proprietatea publica a comunei Savinesti, judetul
Neamţ, în suprafaţă de 1379 mp către Agenţia Naţională pentru Locuinţe , în vederea
construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii .

8. Proiect de hotărâre nr.9/25.01.2019 aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi
efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social
potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

9. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Savinesti, judeţul Neamţ în cadrul
Asociaţiei ZONA METROPOLITANĂ PIATRA NEAMŢ.

10. Întrebări, interpelări, discuţii.
Se supune la vot ordinea de zi :

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 extraordinare din data de 09.01.2019, se întreabă daca
sunt modificări, adaugiri.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 09.01.2019.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi de procesul verbal a fost aprobat
Se discuta primul punct de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre nr.2/25.01.2019 privind aprobarea raportului contabil de execuţie
bugetară încheiat la data de 31.12.2018.

D-na contabil Ilasi Elena- întreaba daca sunt întrebări suplimentare fata de materialele
prezentante in mapele de sedinta.

Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.2/25.01.2019 privind aprobarea raportului
contabil de execuţie bugetară încheiat la data de 31.12.2018.
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 si 3 de pe ordinea de zi.

2. Proiect de hotărâre nr.3/25.01.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru
proprietatea imobiliara Teren intravilan in suprafata de 1661 mp situat în domeniul
privat al comunei Savinesti.

3. Proiect de hotărâre nr.4/25.01.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru
proprietatea imobiliara Construcţie- Dispensar Uman, situat în domeniul privat al
comunei Savinesti.

D-na secretar- s-a procedat la reevaluarea Cladirii Dispensarului Uman Savinesti si a terenului
aferent la recomnadarea Curtii de Conturi, deoarece pretul era subestimat de 1 Euro/mp.Avand
în vedere ca Cabinetele Medicale Individuale, ale medicilor de familie au finantare doar prin
contractele cu Casa Nationala de Sanatate si CABINETUL Stomatologic împreună cu Farmacia
realizază si alte venituri suplimentare, s-a procedat la reevaluarea prezentată.
D-l Balus Ghe- întreaba daca Primaria mai detine vreun spatiu in incinta Dispensarului Uman.
D.l Primar- raspunde ca există un apartament care a avut destinatie locuinta medic, dar va avea o
alta destinatie in functie de necesitati.
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Se supun la vot Proiectele nr.2 şi 3 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?

Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectele de hotarare a fost adoptate

Se discuta punctul 4 de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre nr.5/25.01.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru
proprietatea imobiliara Construcţie- Cantina Sociala , situat în domeniul public al
comunei Savinesti.
D-na secretar- după cum aveţi cunoştinţă Parintele Munteanu Petru a facut o silicitare
prin care intentionează să cumpere acestă Cladire .
D.na Chele A- pentru a se putea vinde trebuie ca imobilul să fie trecut in domeniul privat.
D-na Secretar- vom iniţia un proiect de hotarăre, la sedintele viitoare in acest sens.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.5/25.01.2019 privind aprobarea Raportului de
evaluare pentru proprietatea imobiliara Construcţie- Cantina Sociala , situat în domeniul
public al comunei Savinesti.

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat
Se discuta punctul 5 de pe ordinea de zi.

Proiect de hotarâre nr 6/25.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice
locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Savinesti, judetul Neamţ.
D-na secretar- s-a procedat la indexarea salariilor conform H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 2080 lei.
D-l Popa Andrei T- si pentru cei cu studii superioare 2350 lei .
D-na secretar- grila este aceeasi doar s-a indexat cu salariul minim brut pe tară.
Se supune la vot Proiectul de hotarâre nr 6/25.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Savinesti, judetul Neamţ.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat
Se discuta punctl 6 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre nr.7/25.01.2019 privind privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului.
D-l Primar- arata ca proiectul a fost tehnoredactat cu “impotrivă”, dar sunt servicii conexe nu la apă si
canalizare si in sedinta del a ADI AQUA Neamt se va vota “pentru” majorarea acestor servicii.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.7/25.01.2019 privind privind acordarea unui mandat special in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii
votului.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat
Se discuta punctul 7 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre nr.8/25.01.2019 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei
investiţiei a terenului aflat in proprietatea publica a comunei Savinesti, judetul Neamţ, în suprafaţă de
1379 mp către Agenţia Naţională pentru Locuinţe , în vederea construirii de locuinţe pentru tineri
destinate închirierii .
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D-l Primar- arata ca este vorba despre suplimentarea suprafetei de teren aprobata initial de 800
mp prin alipire cu suprafata de 579 mp.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.8/25.01.2019 privind transmiterea în folosinţă gratuită,
pe durata execuţiei investiţiei a terenului aflat in proprietatea publica a comunei Savinesti,
judetul Neamţ, în suprafaţă de 1379 mp către Agenţia Naţională pentru Locuinţe , în vederea
construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii .

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat
Se discuta punctul 8 de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre nr.9/25.01.2019 aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi
efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social
potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

D-na Bontas L- arata ca la dezăpezirea strazilor, în intersecţii rămăne foarte multă zăpadă si
circulatia se îngreunează.Ar trebui mobilizati asistaţii sociali la curatarea acestor intersecti.
D-l viceprimar- dezăpezirea se face in funcţie de precipitaţiile căzute, seara sau in zile cand
acesti beneficiari n u sunt la munca.

Se supune la vot Proiect de hotărâre nr.9/25.01.2019 aprobarea Planului de actiuni si
lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de
ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?

Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat
Se discuta punctul 9 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Savinesti, judeţul Neamţ în cadrul Asociaţiei
ZONA METROPOLITANĂ PIATRA NEAMŢ.
D-na Chele A- intreaba daca am fost solicitati sa derăm sau a fost iniţiativa noastră. Comuna
Savinesti va avea avantaje daca aderă in cadrul acestei Asociaţii, sau vor fi alte taxe suplimentare,
cotizatii etc.?
D-l Primar- vom ajutat municipiul Piatra Neamt, ce avntaje vor fi vom vedea în viitor.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Savinesti, judeţul Neamţ în
cadrul Asociaţiei ZONA METROPOLITANĂ PIATRA NEAMŢ.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat
Se discută ultimul punct de pe ordinea de zi.
Întrebări, interpelări, discuţii.

D-na Bontaş L- referitor la iluminatul stradal din zona Pasarelei, se va realiza ceva.?
D.l Primar. La bugetul pe anul 2019 se va avea in vedere realizarea acestei investitii.
D-l Popa Andrei- intreaba daca cand se vor face aleile pietonale , in anul 2020 cand este
campanie electorala?
D-l Primar- nu este rea vointa sunt probleme cu reprezentantii Drumurilor Nationale., referitor la
zona de protectie de pe axul drumului.La comuna D-va Rosie stalpii sunt amplasati liniari, la noi
este altfel de amplasament.
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D-l Baluş Ghe- întreaba unde este sediul Postului de Poliţie Savinesti.
D.-l Primar- cladirea postului de Politie este in renovare, sediul acesteia se află in sediul Sectiei
de Politie Rurală.
D-na Chele A. Intreaba de cine apartine cladirea postului de politie.
D-l Primar- imobilul este in patrimoniul I.PJ.NEAMT.
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


