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PROCES-VERBAL
28.08.2009

Incheiat astazi, 28.08.2009, orele 13.00, la sediul primariei Fantanele, cu ocazia
intrunirii Consiliului Local Fantanele in sedinta ordinara, convocata de catre primarul
comunei Fantanele prin dispozitia nr.270 din 21.08.2009. Convocarea la sedinta a fost
asigurata prin invitatii scrise si transmise prin plic de catre secretarul comunei Fantanele.
La aceasta sedinta participa de drept : primarul comunei, secretarul comunei, un numar
de 11 consilieri din totalul de 11. Sedinta este legal constituita.
Se propune alegerea unui presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni;
dl.Negroiu propune pe dl.Dragos; nu mai sunt alte propuneri;propunerea este supusa la
vot; se aproba in unanimitate.
Presedintele de sedinta, dl.Dragos Ion prezinta ordinea de zi propusa pentru
aceasta sedinta, dupa cum urmeaza:
1-aprobarea procesului-verbal din 23.07.2009;
2-proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare, initiat de dl.Primar;
3-proiect de hotarare privind modificarea si completarea programului anual al
achizitiilor publice, initiat de dl.Primar;
4-Diverse.
Dl.Primar propune introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
hotarare:
-proiect de hotarare privind modificarea Planului anual de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2009, initiat de dl. Primar;
-proiect de hotarare privind modificarea taxei datorate de catre proprietarii de
bovine pentru consumul de apa al animalelor care au acces la pasunat pe islazul comunal,
initiat de dl. Ptrimar;
-proiect de hotarare privind rectificarea prevederilor HCL nr.33/23.07.2009,
initait de dl. Primar.
Presedintele de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar; se aproba in
unanimitate.
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi cu modificarile propuse, dupa
cum urmeaza:
1-aprobarea procesului-verbal din 23.07.2009;
2-proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare, initiat de dl.Primar;
3-proiect de hotarare privind modificarea si completarea programului anual al
achizitiilor publice, initiat de dl.Primar;
4.-proiect de hotarare privind modificarea Planului anual de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2009, initiat de dl. Primar;
5-proiect de hotarare privind modificarea taxei datorate de catre proprietarii de
bovine pentru consumul de apa al animalelor care au acces la pasunat pe islazul comunal,
initiat de dl. Ptrimar;

6-proiect de hotarare privind rectificarea prevederilor HCL nr.33/23.07.2009,
initait de dl. primar
7-Diverse; se aproba in unanimitate; prezinta primul punct al ordinii de zi:
1-aprobarea procesului-verbal din 23.07.2009;
Presedintele de sedinta supune la vot procesul-verbal, se face mentiune ca se
impune rectificarea pretului pentru inchirierea suprafetei din cadrul dispensarului uman,
corect fiind 1euro/mp/luna pentru primul an de activitate; se aproba in unanimitate. Nu
mai sunt discutii pe tema cestui punct.
2-proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare, initiat de
dl.Primar;
Dl.Primar: prin HCJPh s-a alocat pentru proiectul Statia de epurare suma de
50000 lei.
Dl.Parepa: de ce ne mai trebuie bani?
Dl.Primar: atat au putut sa ne dea; avem parteneriat cu judetul Prahova. Statia este
gata si trebuie sa asteptam sa facem probele ca sa putem face decontarea de la AFM.S-a
legat la reteaua electrica; daca in timpul probelor se constata ca mai sunt de remediat,
constructorul le va remedia. Acesti bani nu au cum sa fie distribuiti in alta parte.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii, supune la vot proiectul de
hotarare; se aproba in unanimitate prezinta urmatorul punct al ordinei de zi.
3-proiect de hotarare privind modificarea si completarea programului anual al
achizitiilor publice, initiat de dl.Primar;
Presedintele de sedinta constata ca nu sunt discutii, supune la vot proiectul de
hotarare; se aproba in unanimitate, trece la urmatorul punct al ordinii de zi.
4-proiect de hotarare privind modificarea Planului anual de ocupare a
functiilor publice pentru anul 2009;initiat de dl. Primar.
Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare.
D-na Secretar: acest plan va fi analizat de catre ANFP.
Dl.Negroiu: la salariu conteaza?
D-na Secretar: da, se majoreaza cu 20%.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii; supune la vot proiectul
de hotarare; se aproba in unanimitate; prezinta urmatorul punct al ordinei de zi.
5-proiect
de
hotarare
privind
rectificarea
prevederilor
HCL
nr.33/23.07.2009;initiat de dl. Primar.
Dl.Primar prezinta proiectul de hotarare.
Presedintele de sedinta constata ca nu sunt discutii, supune la vot proiectul de
hotarare; se aproba in unanimitate; prezinta urmatorul punct al ordinii de zi.
6-proiect de hotarare privind modificarea taxei datorate de catre proprietarii de
bovine pentru consumul de apa al animalelor care au acces la pasunat pe izlazul
comunal,initiat de dl. Primar.
Dl.Primar prezinta proiectul de hotarare: datorita unor discutii privind taxa
nejustificat de mare s-a facut un studiu economic din care rezulta ca taxa ar trebui sa fie 5
lei/cap de bovina/vitel/luna.
Discutii:
Dl.Negroiu: acolo este un apometru; daca s-a inregistrat de ce sa se plateasca 10
lei?

Dl.Parepa: daca am redus la 5 lei si nu o sa-i plateasca nici pe astia, ce o sa
facem? Daca nu au dat 10 lei credeti ca vor da 5 lei?
Dl.Dragos: poate pentru taiat iarba sa strangem.
Dl.Petre: se cumpara lapte la vale cu 6 lei sau 8 lei.
Dl.Dragos: eu nu stiu cand am aprobat noi taxa de 10 lei!
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii; supune la vot proiectul de
hotarare; se aproba in unanimitate; prezinta urmatorul punct al ordinii de zi.
7-Diverse:
Dl.Primar: procedura pentru apa si canalizare, duminica se va publica in SEAP,
speram sa nu avem contestatii, racordarile nu sunt in proiect, sa va cumparati materiale ca
sa va racordati. In cateva zile va aparea in M.O. finantarea parcului, si pe baza sportiva se
va da o suma ca sa putem demara procedura. Acei bani ii vom cheltui pentru echipa de
copii. Daca vreti sa ajutati cu aceasta echipa, va astept.
Cu lucrarea la Centrul rezidential, suntem pe ultima suta de metri cu pregatirea;
suntem la obtinerea C.U. Poate facem o sala de sport multifunctionala la scoala; daca mai
veniti cu alte propuneri? Mai sunt si alte proiecte! Cu firmele de consultanta se poate
face contract cu plata doar daca se obtine finantarea.
Dl.Banita: cu balastarea?
Dl.Petre: cei care au podetele infundate?
Dl.Primar: le vor desfunda, nu stiu daca vom mai face serbarea de toamna! Este o
perioada de criza, este recesiune. La politie au fost mai tot timpul doar doi politisti.
Dl.Primar: referitor la reducerile din administratia publica, cred ca la noi nu este
cazul, noi ne incadram cu 10, salariile sunt asigurate si pentru decembrie; se va aproba
maine rectificarea la buget ne mai trebuie la ajutor social. Mai trebuie sa pregatim doua
sali de clasa, in jur de 5000 lei.
Dl.Pohrib: la gradinita sau la scoala jgheaburile cad.
Dl.Primar: lucrarea este in garantie.
Dl.Pohrib:s-a spus ca daca vom face imprumut la FMI, se va face distribuire catre
investitii.
Dl.Primar: sa nu ma acuze cineva ca nu vreau sa ajut Biserica; preotul nu si-a
facut intabularea si fara aceasta documentatie pentru finantare nu se acorda finantare!
In deal s-a bagat o lama cu precizarea ca nu noi ci Consiliul Judetean; la
Budureasca vor sa faca o rezervatie arheologica! In anul 1972, Budureasca a fost a
noastra! Nu stiu cum s-au semnat actele la reorganizarea comunei! Si cu Coltea s-a
gresit, trebuia sa lamurim situatia cu limitele adminsitrativ teritoriale!
Dl.Negroiu: nu este adevarat! s-a muncit!
Dl.Primar: daca animalele vor scade la numar, poate vom face si un parc
industrial; este singura modalitate de dezvoltare a localitatii; nu ne dau voie sa scoatem
din islazul comunal decat pentru investitii!
Dl.Dragos: mai fac investitia la calea ferata ?
Dl.Banita: mai organizam paza culturilor??
Dl.Parepa: cred ca nu va mai fi timp.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii si declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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