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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.06.2019

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 Popa Andrei Tudor , dă citire la Dispoziţia Primarului privind convocarea
Consiliului Local în şedinţa ordinară cu ordinea de zi propusa:
1. Proiect de hotărâre nr.24/.24.06.2019 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la
informaţiile de interes public
2. Proiect de hotărâre nr.25/.24.05.2019 Privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru proprietatea

imobiliara ”teren intravilan in suprafata de 427 mp , situat in strada G-ral Bunis nr 7,din domeniul privat al
comunei Săvineşti, judeţul Neamţ, identificat topografic cu nr. Cadastral 50974.
3. Proiect de hotărâre nr.26/24.06.2019 privind ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-
ECONOMICE (FAZA DALI) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, pentru PROIECTUL
"REABILITAREA TERMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII
GIMNAZIALE NR. 1 DIN COMUNA SĂVINEŞTI, JUD. NEAMȚ"
4.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
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Se discuta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30.05.2019, se întreabă daca sunt modificări,
adaugiri.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 30.05.2019.
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.
Proiect de hotărâre nr.24/.24.06.2019 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la
informaţiile de interes public.

D-na secretar- Informaţiile de interes public se comunică din oficiu sau la cerere. Accesul la
informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin: afişare la sediul Primăriei Comunei
SAVINESTI; publicare mass-media locală sau în Monitorul Oficial al României, partea a-lll-a, după caz;
publicare pe pagina de internet proprie, www.SAVINESTI.ro: consultarea informţiilor la sediul Primăriei
Comunei SAVINESTI. Procedura de obţinere a informaţiilor este cea prevăzută de Legea nr. 544/2001 şi
H.G. nr. 123/2002.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.24/.24.06.2019 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
liberului acces la informaţiile de interes public.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Se discută punctul 2 de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre nr.25/.24.05.2019 Privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru proprietatea
imobiliara ”teren intravilan in suprafata de 427 mp , situat in strada G-ral Bunis nr 7,din domeniul privat al
comunei Săvineşti, judeţul Neamţ, identificat topografic cu nr. Cadastral 50974.

D-na secretar- este vorba despre terenul de sub Cladirea Cantinei Sociale,ulterior intr-o şedinţă viitoare
vom aproba vânzarea imobilului, cu plata eşalonată în termen de 7 ani.

D-na Chele A- întreaba cât este suprafata de la streaşina Cladirii.
D-na secretar- daca analizăm documentaţia cadastrală, reiese 1 mp.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.25/.24.05.2019 privind aprobarea Raportului de Evaluare

pentru proprietatea imobiliara ”teren intravilan in suprafata de 427 mp , situat in strada G-ral Bunis nr 7,din
domeniul privat al comunei Săvineşti, judeţul Neamţ, identificat topografic cu nr. Cadastral 50974.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Se discută punctul 3 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre nr.26/24.06.2019 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (FAZA DALI)
şi a indicatorilor tehnico-economici , pentru PROIECTUL "REABILITAREA TERMICĂ ȘI CREȘTEREA
EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DIN COMUNA SĂVINEŞTI, JUD.
NEAMȚ".
D-na secretar- arată că actualizaraea documentaţiilor tehnico- economice la Proiectele cu finantare UE ,
este la nivel naţional. Sunt mai multi factori care determina acest lucru, salariile care au crescut in domeniul
construcţiilor, pretul manoperei fiind mai mare si celelate preturi aferente etapelor de lucru.Pe surse exista
un zvon ca se va reglementa acest lucru dar sic ă ar fi posibilitatea să ni se retraga sumele din excedentul
bugetului local daca nu sunt angajate investitii. De aceea s-a procedat transferarea sumei de 8 mld din
Sectiunea de dezvoltare pentru cofinantarea proiectului. Vom proceda la fel si cu proiectul de la Scoala
Veche, dar nu avem încă actualizarea documentaiei tehnico economice.
D-na Chele A – întreaba daca se are la cunostinta litigiul de pe strada Gradinarilor unde se construieste
casa familial pentru copii.
D-na secretar- este vorba despre tulburare in posesie cu familia Trif. Parintele are la cunostinta vor ajunge
la o înţelegere.

http://www.savinesti.ro
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D-l Horciu I- trebuie avut în vedere calea de acces.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.26/24.06.2019 privind actualizarea documentaţiei tehnico-
economice (FAZA DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici , pentru PROIECTUL "REABILITAREA
TERMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DIN
COMUNA SĂVINEŞTI, JUD. NEAMȚ".
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Se discută ultimul punct de pe ordinea de zi.
4.Întrebări, interpelări, discuţii.
D-l Popa A- parcul din fata Primariei trebuie reamenajat si mai bine îngrijit. Iarba trebuie cosită, leaganele
reparate, sunt banci stricate. Este un real pericol pentru copii.
D-na Bontas L- chioscul de ziare din fata Postei din Colonia Savinesti, este distrus si se poate darâma
oricând, plus ca este la intrarea in comuna si arata foarte urât.
D-l viceprimar- ne vom ocupa si de Parc, au fost alte priorităţi, referitor la chioscul de ziare se va proceda la
ridicarea acestuia si depozitat intr-un loc sigur pana va veni proprietarul sa-l revendice.
D-l Cojocaru I- ridica din nou problema Capelei din incinta cimitirului.
D-na secretar- aveti posibilitatea sa iniţiaţi un proiect de hotarare in acest sens.
D-l Lacatuşu D- s-a marcata strada Preot Filip, iar la intersectia cu strada Liliacului nu –sa efectuat marcaj
de linie discontinua.
D-l viceprimar- vom remedia acest lucru, doresc sa va aduc la cunostinta solicitarea unei firme de
constructii care intentioneaza să depoziteze pamânt rezultat din excavare, este spatiu in Spatele
Balastierei vechi, dar vom solicita mai multe detalii cum ar fi calitatea materialului depozitat .
D-na Chele A- trebuie sa ne gandim si la cetatenii comunei care efectueaza diferite lucrari de demolare,
constructii sau altele , sa aiba unde sa depoziteze materialele respective.
D-l Viceprimar- avem fostul Iaz din Lunca Bistritei, la limita străzii Pr Filip.
D-l Horciu I- aduce la cunostinta ca între Antistatie si canal s-au strans foarte multe gunoaie.
D-l viceprimar- este proprietate privata, au fost notificati proprietarii sa faca curat.
D-l Popa A- apartamentele din incinta vilei unde a functional Gradinita cu program normal, trebuiesc
renovate , avand in vedere ca este si Sectie de votare.
D-l Dumitriu C-tin- in aceeasi situatie este si Scoala Dumbrava Deal.
D-l Horciu Ioan- mai sunt guri de vizitare canalizare care trebuiesc ridicate sau refacute. Ar trebui trimisi
baietii in teren pentru o inventariere a acestora.
Se declara sedinta închisa, drept pentru care s-a încheiat prezentul procesul verbal.

Presedinte de sedintă,
Consilier,

POPA ANDREI TUDOR

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,

BRÎN DUŞA DUMITRACHI


