Judetul Neamt
Consiliul local al comunei Timisesti
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 18 februarie 2020 in sedinta consiliului local al comunei Timisesti care are
loc la sediul consiliului local al comunei.
In temeiul dispozitiilor art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(2), alin.(3) lit.b), alin.(5), art.135,
art.155 alin.(1) lit.b), c) si e), alin.(3) lit.b) si ale art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul local al comunei Timisesti a fost convocat in sedinta publica
extraordinara, prin Dispozitia primarului comunei Timisesti nr. 56 din 13.02.2020 care a fost afisata
la sediul consiliului local.
Toti consilierii locali in functie au fost notificati prin invitatii scrise, cu cel putin 5 zile
inainte, conform dispozitiilor art.134 alin.(3) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, privind data, ora si locul desfasurarii sedintei precum si ordinea de zi a acesteia. Odata
cu notificarea convocarii au fost puse la dispozitia consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea
de zi.
Secretarul comunei efectueaza apelul nominal al consilierilor care au semnat in registrul de
prezenta constatindu-se ca la sedinta participa un numar de 12 consilieri dupa cum urmeaza:
Aruxandei Tomita, Chiperi Jenel, Corduneanu Constantin, Dascalu Ioan, Filote Marius-Ionut, Groza
Romica, Ichim Teodora, Iancu Maria, Sachelaru Neculai, Schiopu Petru, Stoianovici Dumitru și
Timofte Gabriel.
Absenteaza motivat d-nul consilier: Miron Vasile.
La sedinta participa primarul comunei dl. Vasile Mărculeț si secretarul general al comunei
Timisesti, d-ra Corina-Maria Nistor.
Secretarul general al comunei informeaza ca potrivit art.139 alin.(3) lit.a) si g) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ sedinta consiliului local este legal constituita pentru a se
asigura adoptarea proiectelor de hotarire de la punctele 1 si 4 ale ordinii de zi, cu votul a jumatate din
totalul membrilor in functie- majoritatea absolută, ca potrivit art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ sedinta consiliului local este legal constituita pentru a se asigura
adoptarea proiectelor de hotarire de la punctele 2 si 3 ale ordinii de zi, cu votul a jumatate din totalul
membrilor prezenti- majoritate simplă.
Domnul Ioan Dascalu - presedinte de sedinta, preia conducerea lucrarilor sedintei si anunta
ordinea de zi astfel cum a fost stabilita prin Dispozitia primarului comunei nr. 56/13.02.2020:
1.
Proiect de hotarire privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
- initiator – primar Marculet Vasile
2.
Proiect de hotarire privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul adițional nr. 34
- initiator – primar Marculet Vasile
3.
Proiect de hotarire privind modificarea art.36 Tarifele pct. 3) din Dispozițiile
generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
canalizare nr. 48/2009, prin Actul adițional nr. 35
- initiator – primar Marculet Vasile
4.
Proiect de hotarire privind aprobarea dreptului de acces si utilizare a unor drumuri
locale, comunale si de exploatare/vicinale situate pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei
Timisesti, de catre S.C. “MAVGO HOLDING” S.R.L., pentru efectuarea lucrarilor de exploatare
agregate minerale nisip si pietris in perimetrul Dumbrava 1

- initiator – primar Marculet Vasile.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 12 voturi “pentru”, fara voturi
“contra” si fara “abtineri”.
Are cuvintul secretarul general al comunei, d-ra Corina-Maria Nistor, care solicita celor 11
consilieri prezenti din cei 11 care au participat la sedinta consiliului local din 29 ianuarie 2020 sa-si
exprime opinia cu privire la continutul procesului verbal al sedintei ce a avut loc la data de 29
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ianuarie 2020, avind in vedere ca, potrivit art. 138 alin.(15) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ procesul verbal al sedintei anterioare se supune spre aprobare la inceputul fiecarei
sedinte si in termen de 3 zile de la data aprobarii se afiseaza la sediul primariei, semnat de
presedintele de sedinta si de secretarul general, iar o copie a acestuia se publica pe pagina de internet
a comunei.
Intrucit nu sint obiectii asupra modului in care au fost consemnate opiniile celor care au luat
cuvintul ori si-au exprimat votul, secretarul general al comunei supune aprobarii prin vot deschis
procesul verbal care este aprobat cu 11 voturi “pentru” ale consilierilor care au participat la sedinta
din 29 ianuarie 2020 dupa cum urmeaza: Aruxandei Tomita, Chiperi Jenel, Corduneanu Constantin,
Dascalu Ioan, Filote Marius-Ionut, Groza Romica, Ichim Teodora, Iancu Maria, Sachelaru Neculai,
Schiopu Petru si Stoianovici Dumitru.
Se trece la punctul unu al ordinii de zi : proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
local pe anul 2020.
Dnul. presedinte de sedinta da cuvintul d-lui Marculet Vasile-primar, pentru a prezenta
expunerea cuprinzind motivele care au condus la inscrierea proiectului de hotarire pe ordinea de zi si
propunerile privind aprobarea bugetului local pe anul 2020.
Se da cuvintul d-lui Aruxandei Tomita– presedintele comisiei de specialitate pentru activitati
economico-financiare, agricultura si protectia mediului pentru a prezenta raportul cuprinzind
observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire dezbatut in sedinta comisiei de
specialiate din 18 februarie 2020.
Se da cuvintul d-lui Schiopu Petru– presedintele comisiei de specialitate pentru administratie
publica locala, juridica si de disciplina, organizarea teritoriului si urbanism pentru a prezenta
araportul cuprinzind observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire dezbatut in
sedinta comisiei de specialiate din 18 februarie 2020.
Se da cuvintul d-nei Iancu Maria– presedinta comisiei de specialitate pentru sanatate, familie,
munca si protectie sociala, protectia copilului, tineret si sport, activitati social-culturale pentru a
prezenta raportul cuprinzind observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire
dezbatut in sedinta comisiei de specialiate din 18 februarie 2020.
Are cuvintul secretarul general al comunei d-ra Corina-Maria Nistor pentru a prezenta
raportul de specialitate si proiectul de hotarire.
Pentru dezbaterea generala a proiectului de hotarire se da cuvintul consilierilor in ordinea
inscrierii acestora la cuvint pentru a-si exprima opinia si a formula eventuale amendamente ori
propuneri de modificare.
Intrucit nu sint luari de cuvint la dezbaterea generala dnul. presedinte de sedinta da cuvintul
pentru dezbaterea pe articole a proiectului de hotarire.
Este prezentat de dnul. presedinte de sedinta art.1 al proiectului privind aprobarea
bugetului local structurat la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe parti, capitole,
subcapitole, titluri, articole, alineate si paragrafe, pe anul 2020, conform anexei nr. 1, pe sectiunile de
functionare si dezvoltare, potrivit anexei nr. 2 si, respectiv, nr. 3 la prezenta hotarire.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.1 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.2 al proiectului de hotarire se prevede aprobarea „Programului de investitii publice al
comunei Timisesti pentru anul bugetar 2020”, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din
hotarare.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.2 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.3 al proiectului de hotarire se prevede aprobarea numarului de personal, permanent si
temporar, precum si fondul salariilor de baza pentru autoritatile administratiei publice locale si pentru
institutiile si serviciile publice de interes local pe anul 2020, potrivit anexei nr.5 la hotarire.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.3 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.4 al proiectului de hotarire se prevede că primarul comunei Timisesti si serviciul
impozite si taxe, contabilitate si achizitii publice vor duce la indeplinire prevederile din aceasta
hotarire.
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Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.4 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.5 al proiectului de hotarire se prevede ca aceasta hotărâre va fi comunicata de
secretarul general al comunei persoanelor in termenul prevazut de lege, se supune la vot si este
aprobat cu 12 voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri».
Dnul. presedinte de sedinta supune la vot, pe ansamblu, proiectul de hotarire privind aprobarea
bugetului local pe anul 2020, fiind informat mai inainte de secretarul general al comunei asupra
cvorumului necesar, si anunta ca hotarirea a fost adoptata cu 12 voturi « pentru » ale urmatorilor
consilieri: Aruxandei Tomita, Chiperi Jenel, Corduneanu Constantin, Dascalu Ioan, Filote MariusIonut, Groza Romica, Ichim Teodora, Iancu Maria, Sachelaru Neculai, Schiopu Petru, Stoianovici
Dumitru și Timofte Gabriel.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi : proiect de hotarare privind modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr. 34.
Dnul. presedinte de sedinta da cuvintul d-lui Marculet Vasile-primar, pentru a prezenta
expunerea cuprinzind motivele care au condus la inscrierea proiectului de hotarire pe ordinea de zi si
propunerile privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34.
Se da cuvintul d-lui Aruxandei Tomita– presedintele comisiei de specialitate pentru activitati
economico-financiare, agricultura si protectia mediului pentru a prezenta raportul cuprinzind
observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire dezbatut in sedinta comisiei de
specialiate din 18 februarie 2020.
Se da cuvintul d-lui Schiopu Petru– presedintele comisiei de specialitate pentru administratie
publica locala, juridica si de disciplina, organizarea teritoriului si urbanism pentru a prezenta
araportul cuprinzind observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire dezbatut in
sedinta comisiei de specialiate din 18 februarie 2020.
Se da cuvintul d-nei Iancu Maria– presedinta comisiei de specialitate pentru sanatate, familie,
munca si protectie sociala, protectia copilului, tineret si sport, activitati social-culturale pentru a
prezenta raportul cuprinzind observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire
dezbatut in sedinta comisiei de specialiate din 18 februarie 2020.
Are cuvintul secretarul general al comunei d-ra Corina-Maria Nistor pentru a prezenta
raportul de specialitate si proiectul de hotarire.
Pentru dezbaterea generala a proiectului de hotarire se da cuvintul consilierilor in ordinea
inscrierii acestora la cuvint pentru a-si exprima opinia si a formula eventuale amendamente ori
propuneri de modificare.
Intrucit nu sint luari de cuvint la dezbaterea generala dnul. presedinte de sedinta da cuvintul
pentru dezbaterea pe articole a proiectului de hotarire.
Este prezentat de dnul. presedinte de sedinta art.1 al proiectului privind aprobarea
modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA, conform Actului Adițional
nr. 34, prevăzut in Anexa nr. 1, parte integrantă din hotărâre.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.1 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.2 al proiectului de hotarire se prevede acordarea mandatului special reprezentantului
comunei Timisesti în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi–
ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iași - ARSACIS, în numele şi pe seama Comunei Timisesti modificarea prin Actul Aditional
nr. 34 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC
APAVITAL SA.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.2 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.3 al proiectului de hotarire se prevede acordarea mandatului special Asociaţiei
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6
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(clădire administrativă 3) , înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei
Iași cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este Comuna Timișești, să semneze prin reprezentantul
său legal Președintele Asociației- ing. Victor Chirila, în numele și pe seama Comunei Timișești,
Actul Adițional nr.34 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare nr. 48/2009.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.3 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.4 al proiectului de hotarire se stipulează că celelalte prevederi ale Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat
între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu
modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale, care nu contravin prevederilor Actului
Adițional nr. 34 rămân neschimbate și își produc efectele.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.4 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.5 al proiectului de hotarire se prevede că Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi–ARSACIS și SC APAVITAL SA vor pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.5 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.6 al proiectului de hotarire se prevede ca aceasta hotărâre va fi comunicata de
secretarul general al comunei persoanelor in termenul prevazut de lege, se supune la vot si este
aprobat cu 12 voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri».
Dnul. presedinte de sedinta supune la vot, pe ansamblu, proiectul de hotarire privind
modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34, fiind informat mai inainte de secretarul general al
comunei asupra cvorumului necesar, si anunta ca hotarirea a fost adoptata cu 12 voturi « pentru » ale
urmatorilor consilieri: Aruxandei Tomita, Chiperi Jenel, Corduneanu Constantin, Dascalu Ioan,
Filote Marius-Ionut, Groza Romica, Ichim Teodora, Iancu Maria, Sachelaru Neculai, Schiopu Petru,
Stoianovici Dumitru și Timofte Gabriel.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi : proiect de hotarare privind modificarea art.36
Tarifele pct. 3) din Dispozitiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35.
Dnul. presedinte de sedinta da cuvintul d-lui Marculet Vasile-primar, pentru a prezenta
expunerea cuprinzind motivele care au condus la inscrierea proiectului de hotarire pe ordinea de zi si
propunerile privind modificarea art.36 Tarifele pct. 3) din Dispozitiile Generale ale Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul
Adițional nr. 35.
Se da cuvintul d-lui Aruxandei Tomita– presedintele comisiei de specialitate pentru activitati
economico-financiare, agricultura si protectia mediului pentru a prezenta raportul cuprinzind
observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire dezbatut in sedinta comisiei de
specialiate din 18 februarie 2020.
Se da cuvintul d-lui Schiopu Petru– presedintele comisiei de specialitate pentru administratie
publica locala, juridica si de disciplina, organizarea teritoriului si urbanism pentru a prezenta
araportul cuprinzind observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire dezbatut in
sedinta comisiei de specialiate din 18 februarie 2020.
Se da cuvintul d-nei Iancu Maria– presedinta comisiei de specialitate pentru sanatate, familie,
munca si protectie sociala, protectia copilului, tineret si sport, activitati social-culturale pentru a
prezenta raportul cuprinzind observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire
dezbatut in sedinta comisiei de specialiate din 18 februarie 2020.
Are cuvintul secretarul general al comunei d-ra Corina-Maria Nistor pentru a prezenta
raportul de specialitate si proiectul de hotarire.
Pentru dezbaterea generala a proiectului de hotarire se da cuvintul consilierilor in ordinea
inscrierii acestora la cuvint pentru a-si exprima opinia si a formula eventuale amendamente ori
propuneri de modificare.
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Intrucit nu sint luari de cuvint la dezbaterea generala dnul. presedinte de sedinta da
cuvintul pentru dezbaterea pe articole a proiectului de hotarire.
Este prezentat de dnul. presedinte de sedinta art.1 al proiectului privind aprobarea modificarii
art. 36 Tarifele pct. 3) din Dispozitiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, care va avea urmatorul cuprins:
„Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor de alimentare cu apa si de canalizare se
fac cu respectarea metodologiei de calcul stabilita de autoritatea de reglementare competenta,
aplicabila la data efectuarii operatiunilor de stabilire, ajustare si modificare a preturilor/tarifelor
pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.
In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala nu are organizat in prezent Serviciul de
Alimentare cu Apa sau Serviciul de Canalizare, in momentul in care va beneficia de unul sau de
ambele astfel de Servicii, va aplica Pretul/Tariful unic din domeniul furnizarii Serviciului sau
Serviciilor respectiv(e).
In cazul extinderii Ariei de Delegare cu noi unitati administrativ-teritoriale in momentul in care
Utilizatorii vor beneficia de Serviciile furnizate de catre delegat, se va aplica atat Pretul unic la
Serviciul de alimentare cu Apa , cat si la Tariful unic la Serviciul unic de Canalizare.”
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.1 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.2 al proiectului de hotarire se aproba modificarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Act Aditional nr. 35.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.2 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.3 al proiectului de hotarire se acordă mandat special reprezentantului comunei
Timisesti în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi–ARSACIS să
aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS, în numele şi pe seama Comunei Timisesti modificarea prin Actul Aditional nr. 35 a
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.3 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.4 al proiectului de hotarire se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6 (clădire
administrativă 3) , înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr.
84/A/07.07.2005, al cărei membru este Comuna Timișești, să semneze prin reprezentantul său legal
Președintele Asociației- ing. Victor Chirila, în numele și pe seama Comunei Timișești, Actul
Adițional nr.35 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.4 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.5 al proiectului de hotarire se prevede ca celelalte prevederi ale Contractului de delegare
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu modificările și
completările ulterioare prin Actele Adiționale, care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr.35
rămân neschimbate și își produc efectele.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.5 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.6 al proiectului de hotarire se prevede ca Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi–ARSACIS și SC APAVITAL SA vor pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri.
Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.6 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.7 al proiectului de hotarire se prevede ca aceasta hotărâre va fi comunicata de
secretarul general al comunei autoritatilor si persoanelor in termenul prevazut de lege, se supune la
vot si este aprobat cu 12 voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri».
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Dnul. presedinte de sedinta supune la vot, pe ansamblu, proiectul de hotarire privind
modificarea art.36 Tarifele pct. 3) din Dispozitiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35, fiind
informat mai inainte de inlocuitorul secretarului general al comunei asupra cvorumului necesar, si
anunta ca hotarirea a fost adoptata cu 12 voturi « pentru » ale urmatorilor consilieri: Aruxandei
Tomita, Chiperi Jenel, Corduneanu Constantin, Dascalu Ioan, Filote Marius-Ionut, Groza Romica,
Ichim Teodora, Iancu Maria, Sachelaru Neculai, Schiopu Petru, Stoianovici Dumitru și Timofte
Gabriel.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi : proiect de hotarare privind aprobarea dreptului
de acces si utilizare a unor drumuri locale, comunale si de exploatare/vicinale situate pe teritoriul
administrativ-teritorial al comunei Timisesti, de catre S.C. “MAVGO HOLDING” S.R.L., pentru
efectuarea lucrarilor de exploatare agregate minerale nisip si pietris in perimetrul Dumbrava 1

Dnul. presedinte de sedinta da cuvintul d-lui Marculet Vasile-primar, pentru a prezenta
expunerea cuprinzind motivele care au condus la inscrierea proiectului de hotarire pe ordinea de zi si
propunerile privind aprobarea dreptului de acces si utilizare a unor drumuri locale, comunale si de
exploatare/vicinale situate pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei Timisesti, de catre S.C. “MAVGO
HOLDING” S.R.L., pentru efectuarea lucrarilor de exploatare agregate minerale nisip si pietris in perimetrul
Dumbrava 1.

Se da cuvintul d-lui Aruxandei Tomita– presedintele comisiei de specialitate pentru activitati
economico-financiare, agricultura si protectia mediului pentru a prezenta raportul cuprinzind
observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire dezbatut in sedinta comisiei de
specialiate din 18 februarie 2020.
Se da cuvintul d-lui Schiopu Petru– presedintele comisiei de specialitate pentru administratie
publica locala, juridica si de disciplina, organizarea teritoriului si urbanism pentru a prezenta
araportul cuprinzind observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire dezbatut in
sedinta comisiei de specialiate din 18 februarie 2020.
Se da cuvintul d-nei Iancu Maria– presedinta comisiei de specialitate pentru sanatate, familie,
munca si protectie sociala, protectia copilului, tineret si sport, activitati social-culturale pentru a
prezenta raportul cuprinzind observatiile membrilor comisiei si avizarea proiectului de hotarire
dezbatut in sedinta comisiei de specialiate din 18 februarie 2020.
Are cuvintul secretarul general al comunei d-ra Corina-Maria Nistor pentru a prezenta
raportul de specialitate si proiectul de hotarire.
Pentru dezbaterea generala a proiectului de hotarire se da cuvintul consilierilor in ordinea
inscrierii acestora la cuvint pentru a-si exprima opinia si a formula eventuale amendamente ori
propuneri de modificare.
Intrucit nu sint luari de cuvint la dezbaterea generala dnul. presedinte de sedinta da cuvintul
pentru dezbaterea pe articole a proiectului de hotarire.
Este prezentat de dnul. presedinte de sedinta art.1 al proiectului privind aprobarea catre S.C.
MAVGO HOLDING S.R.L. a dreptului de acces si utilizare a drumurilor locale, comunale si de
exploatare/vicinale prevazute in anexa1 situate pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei Timisesti,
judetul Neamt pentru efectuarea lucrarilor de exploatare agregate minerale nisip si pietris in perimetrul
Dumbrava 1, conform certificatului de urbanism nr. 262/2019.

Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.1 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.2 al proiectului de hotarire se prevede ca S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. va primi intreg
sprijinul necesar, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vederea obtinerii aricarui act, aviz, aprobare,
permis, autorizatie sau procedura necesara privind autorizarea lucrarilor efectuate in baza dreptului de acces si a
dreptului de utilizare.

Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.2 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.3 al proiectului de hotarire se prevede ca la terminarea lucrarilor de exploatare agregate
minerale nisip si pietris in perimetrul Dumbrava 1, drumurile locale, comunale si de exploatarea/vicinale vor
fi restituite proprietarului – UAT Comuna Timisesti, iar S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. in calitatea sa de
titular al dreptului de acces si utilizare se obliga sa le predea in starea initiala in care le-a primit.

Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.3 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».

7
La art.4 al proiectului de hotarire se prevede

ca

primarul comunei
compartimentul cadastru si urbanism vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Timisesti

si

Intrucit nu sint intrebari sau propuneri de modificare, art.4 este supus la vot si aprobat cu 12
voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri ».
La art.5 al proiectului de hotarire se prevede ca aceasta hotărâre va fi comunicata de secretarul
general al comunei autoritatilor si persoanelor in termenul prevazut de lege, se supune la vot si este
aprobat cu 12 voturi « pentru », fara voturi « contra » si fara « abtineri».
Dnul. presedinte de sedinta supune la vot, pe ansamblu, proiectul de hotarire privind aprobarea
dreptului de acces si utilizare a unor drumuri locale, comunale si de exploatare/vicinale situate pe teritoriul
administrativ-teritorial al comunei Timisesti, de catre S.C. “MAVGO HOLDING” S.R.L., pentru efectuarea
lucrarilor de exploatare agregate minerale nisip si pietris in perimetrul Dumbrava 1, fiind informat mai inainte
de inlocuitorul secretarului general al comunei asupra cvorumului necesar, si anunta ca hotarirea a fost
adoptata cu 12 voturi « pentru » ale urmatorilor consilieri: Aruxandei Tomita, Chiperi Jenel, Corduneanu
Constantin, Dascalu Ioan, Filote Marius-Ionut, Groza Romica, Ichim Teodora, Iancu Maria, Sachelaru
Neculai, Schiopu Petru, Stoianovici Dumitru și Timofte Gabriel.

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi : intrebari, interpelari, petitii, informarea
consilierilor.
Dnul primar Vasile Mărculeț ii informeaza pe consilierii locali prezenti despre urmatoarele:
- se doreste inceperea cat mai curand a asfaltarii drumului din satul Dumbrava;
- se lucreaza la ghidul de finanatare a proiectelor ce vor putea fi depuse catre GAL;
- prezinta cererea dnei. Olaru Mihaela- Camelia, cu domiciliul in satul Timisesti , sora defunctului
Olaru Gheorghe de acordare a unui ajutor, motivat de faptul ca familia defunctului nu a contribuit la
inmormantarea acestuia, fiind nevoiti fratii si surorile a suporta toate aceste cheltuieli; avand in
vedere situatia materiala solicita sa ii fie acordat un ajutor in acest sens; consilierii locali prezenti
sunt de acord, in unanimitate cu acordarea unui ajutor in suma de 3.000 lei.
Proiectele inscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, dl. presedinte de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ioan Dascălu
Corina-Maria Nistor

SECRETAR GENERAL,

