
JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 14 iunie 2018

Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr. 104 din 11 iunie 2018 a Primarului
comunei Nufaru, județul Tulcea, a fost convocat în şedinţă ordinară, Consiliul Local Nufaru,
la orele 10,00 în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Nufaru.
Şedinţa este legal constituită prezenţi majoritatea consilierilor numiţi în funcţie.
La şedinţă participa, dl. Danila Ion, primarul comunei Nufaru, secretarul comunei Nufaru,

dl. Milosovici Lucian şi toti consilierii alesi in functie.

Şedinţa ordinară din 14.06.2018 va avea următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale incheiate in sedinta ordinara

din ziua de 23 mai 2018 si in sedinta de indata din ziua de 04 iunie 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei cu mijloacele de

transport in comun al personalului didactic din unitatile de invatamant de stat din comuna
Nufaru, judetul Tulcea pentru luna mai 2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei
Nufaru la sfarsitul trimestrului I a anului 2018.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.
5. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Nufaru

pentru perioada iulie- septembrie 2018.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care beneficiaza de

facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.27/1996, republicata, aprobata prin Legea
nr.96/1997 pentru trimestrul III pe anul 2018.

7. Diverse .

Dl. Iordache Marcel declara deschisa sedinta din 14 iunie.Va avea urmatorul continut:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale incheiate in sedinta
ordinara din ziua de 23 mai 2018 si in sedinta de indata din ziua de 04 iunie 2018 .
- Dl.Dobre: se abtine, motivand ca a fost absent
- Dl.Cazacencu se abtine
- Dl.Milea se abtine
Se aproba cu 8 voturi ”pentru”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei cu
mijloacele de transport in comun al personalului didactic din unitatile de invatamant de
stat din comuna Nufaru, judetul Tulcea pentru luna mai 2018.- 11 voturi ”pentru”
Dl.Primar: avem 1866 lei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
comunei Nufaru la sfarsitul trimestrului I a anului 2018.
Dl.Primar: Astea se fac trimestrial acum. Noi l-am aprobat pe ala de la sfarsit de an si acum se
fac trimestrial.
Dl.Dobre: Aici am avut o rugaminte, ca toate platile sa fie prezentate comisiei.
Dl.Primar: Le am aici.
Dl.Dobre: Martie, Aprilie, Mai .
Dl.Primar: Pe Mai am eu aici. Dar le gasiti la contabilitate pe restul.
Dl.Primar: Dar eu v-am dat citire randul trecut, daca vreti vi le citesc si pe Mai.



Dl.Iordache Marcel: Supunem la vot cine e pentru , contra si abtinere.
Cu 11 voturi ”pentru” se aproba.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.
Dl.Primar: aici trebuie sa dam o suta de milioane pentru scoala, nu au bani de lemne; 25.000
lei sa dam la astia sa cumparam pompele de epurare la apa; 15.000 lei autoritati; ordine
publica 3.000 lei; invatamant 10.000 lei; locuinte servicii 3.000 lei. Deci am spus asa,in
momentul in care am luat pompe trebuie sa luam si tevi, pentru ca trebuie sa luam pentru
partea asta la iesire din Nufaru, pe partea stanga, iar e o problema , nu stiu cate tevi ne trebuie
acolo, dar 12 pompe sa le cumpere sa nu mai avem probleme.
Dl.Iordache Marcel: Trebuie sa le dam concursul ca sa nu mai avem probleme.
Dl.Iordache C-tin: Ei nu au in bugetul lor nici un ban ?
Dl.Iordache Marcel: Nu au, Costele.
Dl.Primar: Nu au bani. Si sunt 5 oameni mari si lati, platesc energia electrica acum, pe timp de
vara. Problema este ca mergem cu un singur put.
Dl.Milea: Este consum de apa, ei nu incaseaza deloc ?
Dl.Iordache Marcel: Incaseaza, dar preturile sunt foarte mari la energie.
Dl.Primar: Apele Romane, le ia si aia cate 100 de milioane pe luna.
Dl.Iordache Marcel: Pentru apa menajera, pentru canalizare. Trebuie sa rezolvam problema, ca
nu mai e mare lucru de rezolvat aici. Mai sunt cateva hibe de rezolvat prin sat.
Dl.Stratopol: Toti sunt obligati sa se lege la reteaua de canalizare.
Dl. Cazacencu: E lege, dar daca sunt 1000 de insi care nu platesc ?
Dl.Iordache Marcel: Trebuie sa ii bransam pe toti.
Dl.Primar: Unii nu au conditii.
Dl.Dobre: Deja am asfaltat.
Dl.Primar: acolo nu se poate interveni.
Dl.Balbae: unde s-a asfaltat, in general s-au facut legaturile.
Dl.Balbae: I-am dus pana la capat pe cine nu a vrut sa se lege.
Dl.Iordache Marcel: Ei s-au legat dupa aceea, si acum nu sunt inregistrati in evidentele lor
pentru incasarea la bani. De la Radan la deal, sa vedeti cate bransamente avem, si cate a lasat
Vasile pe vremea lui. Sa vedeti 5% daca sunt legati. Si 100% toata lumea e legata si doar 5%
platesc.
Dl.Primar: Dar daca nu sunt racordati? Au fost oameni care si-au tras teava, dar daca nu au
baie ?!
Dl.Iordache Marcel: Sunt legati, deverseaza in conducta noastra.
Dl.Balbae: am vrut sa spun ca le-am dat si utilajele si tot nu au bani.
Dl.Dobre: ganditi-va ca asa putin cat incaseaza, dar daca nu erau nici aia…
Dl.Primar: Trebuie sa-i ajutam noi, toate primariile o fac.
Dl.Dobre: Trebuie sa fim atenti si la organigrama, sa nu facem cu norma intreaga acel capitol
cu contabilitatea.
Dl.Primar: Dar nu are, 2 ore parca are.
Dl.Iordache Marcel: supunem la vot punctual numarul 4 cu rectificarea bugetului:
Dl.Cazacencu: Ma abtin
Dl.Dobre: ma abtin si va spun si de ce: Aici la capitolul mediu, eu tot o tin si trag cu mediul,
am cheltuit pana acum intr-un semestru 250 milioane pe gunoi.
Dl.Secretar: Deci 2 abtineri avem. Dl Cazacencu si Dl.Dobre
Cu 9 voturi ”pentru” se aproba.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
Nufaru pentru perioada iulie- septembrie 2018.
Dl.Iordache Marcel face propunerea: Cine e pentru Dl. Stratopol ?



-cu 10 voturi “Pentru” este ales dl Stratopol Tudorel presedinte de sedinta.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care beneficiaza
de facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.27/1996, republicata, aprobata
prin Legea nr.96/1997 pentru trimestrul III pe anul 2018 .
Dl.Primar: Avem 31 de persoane din Ilganii de Jos cu energia electrica.
Dl.Luca Stefan: Deci numai pentru energie ?
-cu 11 voturi ”pentru” se aproba.

Dl.Primar: A mai aparut un proiect in afara ordinei de zi privind serviciile sociale acordate in
cadrul serviciului de asistenta sociala.
Dl.Iordache Marcel: Haideti sa il discutam si sa-l supumen la vot

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistență Sociala pentru anul 2018
Dl.Primar citeste planul de actiune sociala.
Dl.Iordache Marcel: Avem foarte multi asistati si noi nu avem cine sa dea cu matura.
Dl.Primar: Nu, dar astia sunt oameni cu handicap, nu avem ce face.
Dl.Iordache Marcel: Dar din astialalti care vor bani, nu avem ?
Dl.Balbae: Nu mai sunt.
Dl.Iordache Marcel: Dar nici nu mai vrem sa mai fie.
Dl.Primar: Dar nu avem. Avem vreo 3- 4 .
Dl.Iordache Marcel: Pai trimite-i la munca pe toti.
Dl.Primar: Haideti sa votam.
Dl.Iordache Marcel: Cine e pentru, cine e de acord, cine se abtine ?
cu 11 voturi ”pentru” se aproba.

7. Diverse
 Subsemnata Grigore Dumitrita solicita prin cererea cu nr.3613/12.06. 2018 retragere

teren atribuit in baza Legii nr.15/2003
-Toata lumea “Pentru”

 Subsemnatul Magaon Ion solicita prin cererea nr.3602/12.06.2018 cumpararea terenului
atribuit in baza Legii nr.15/2003

Dl.Secretar: hotararea de atribuire a fost pe Magaon Nicoleta si-a construit o casa si tot ea il va
cumpara si apoi il vinde mai departe parintilor sau surorii. E o intelegere intre ei.
Dl.Dobre: Ea are 500 mp sau 1000 mp ?
Dl. Secretar: 500 mp.
Dl.Dobre: atribuit prin HCL ?
Dl.Secretar: prin HCL.
Dl.Primar: nu avem noi treaba cu notarul. Cine a fost titularul lotului.
Dl.Iordache Marcel: Sa se specific in P.V pentru titularul lotului.
Dl.Luca: Dupa cati ani poate sa vanda titularul ?
Dl.Primar:Dupa ce a facut receptia casei, poate sa vanda. Nu te obliga nimeni sa cumperi. Tu
il cumperi doar daca vrei sa vinzi. Dar la preturile astea, Doamne ajuta sa tot cumperi.

 Cerere Ciulavu Claudia solicita cumparare teren in Malcoci, lot.34, cartierul lotizare.
Are receptia facuta. Cererea nr.3589/12.06.2018

Dl.Iordache Marcel: Cine este “pentru” cu aceste cumparari ?
Dl.Primar: evaluarile sunt facute. Oamenii fac cerere. Obligatia noastra este sa supunem
consiliului local.
Dl.Primar: se va ocupa dma Florenta de aceste hartii pentru ei. La ea sunt toate.



 Cerere Tudose Marian Adrian: Si dansul solicita cumparare teren. Are cererea cu
nr.3209/23.05.2018

 Cerere cu nr.3351/30.05.2018 Mitu Venetia: Afirma ca terenul pe care l-a concesionat
nu era liber de sarcini fiind o constructive pe acel teren, respective un tarc.

Dl.Secretar: in momentul in care s-a dat islazul, a semnat procesul verbal ca este de acord
Dupa 2 - 3 saptamani a venit ca nu e liber de sarcini. Dar in momentul semnarii a a fost de
acord.
Dl.Iordache Marcel: Stati sa va explic situatia. Acesti 2 cetateni, Mitu Venetia si Stefan Stefan
sunt 2 vecini. Mitu Gabriel are concesionat islaz in fata portii lui Stefan Stefan care are o
perdea de stuf in care isi tine gainile, ca daca le da drumul le mananca vulpile, si le tine
inchise in perdeaua aia. Perdeaua aia nu are mai mult de 50 mp. Acea perdea de stuf, deci nu e
cladire nu e constructie, e un gard de stuf.
Dl.Primar: Eu vreau pe cale legala, sa dau o hotarare, ca aceste persoane carora le-am dat
pasune, sa lase si alte persoane sa pasuneze. Sa lase pasunea libera. Sa dam o HCL. Tu nu vezi
ca astia se fac stapani.
Dl.Secretar: este illegal sa facem asta, ori le-am atribuit lor islaz ori la toti, pentru ca aceia
sunt responsabili de contract.
Dl.Secretar: odata ce a fost semnat procesul verbal cu predarea amplasamentului, inseamna ca
au fost de acord cu acel teren.Acel proces verbal a fost facut de ea direct nu de catre persoanle
abilitate din primarie ceea ce insemana ca ea a fost de acord
Dl.Iordache Marcel: parerea mea, adica tu in fata portii mele iti tii vacile ….
Dl.Dobre: Ei nu au nimic cu noi. La ei este un conflict mai vechi si ei se folosesc acum de
pasune si de noi consilierii sa intram noi la mijloc.
Dl.Iordache Marcel: Nu e un conflict mai vechi domnule, ca pana acum se pupau unul cu altul,
sunt vecini.
Dl.Primar: Nu se mai pupa.
Dl.Iordache Marcel: Inseamna ca acolo este viciu ascuns, adica lasa, imi dai mie ca dupa stiu
eu ce fac cu el si il frec eu cum vreau.
Dl.Primar: Eu vreau sa mai discutam la Prefectura, daca putem sa venim cu HCL, sa obligam
acesti concesionari de pasuni sa lasa cetatenii sa pasuneze.
Dl.Secretar: Este illegal acest lucru.
Dl.Iordache Marcel: in contract se specifica “exclusiv”.
Dl.Balbae: In caietul ala de sarcini se specifica ca sunt bagati si cetatenii comunei
Dl.Iordache Marcel: Noi le-am dat si le-am pus niste clauze ca ei sa pasuneze exclusiv. Deci el
se va lega de acea clauza.
Dl.Primar: Pai da,si daca omul are un cal, are o capra…
Dl.Iordache Marcel: Pai si omul ala are un cal ,gaini si o capra. Altceva nu are.
Dl.Primar: Pai de ce sa nu ii lasam sa pasuneze? Eu cred ca avem puterea sa le impunem asa
ceva.
Dl.Luca: sa se pasuneze de la unul la altul, domnule!
Dl.Iordache Marcel: Da domnule, sigur ca da.
Dl.Dobre: Ascultati-ma ce propuneti dumneavoasta acum si daca vi se pare normal: eu am un
teren concesionat, 2700mp, ma obligati pe mine sa il las pe Cucu cu calul la mine in curte.???
Dl.Iordache Marcel: Nu, pentru ca domeniul de folosinta a fost pasune. Da el pana acum unde
a pasunat? Pe domeniul lui Bodea, nu? Nu e corect !
Dl.Dobre: Parerea mea este ca daca am 10 ha concesionat, sa incerc sa il ingradesc si sa nu imi
intre nimeni acolo.
Dl.Primar: o sa vedem cum o reglam
Dl.Iordache Marcel: Da, dar o reglam juridic. Pai cum vine, Fanel iese pe poarta si iese in islaz.
Lui ii ingradim iesirea?



Dl.Primar: Marcele, ea are incarcatura cea mai mare, are 10 vaci, si are aproape un hectar de
animal.
Dl.Primar: Baiatul ala Toader Bogdan, are 4000 m de vaca.
Dl.Primar: Facem o rectificare si o sa vedem pe cap de animal, la nivel de comuna, cat s-a dat
la fiecare .
Dl.Iordache C-tin: Pana la 1 ianuarie sa ramana asa si dupa 1 ianuarie le reglam ca avem
puterea ca consiliul sa le modificam contractele.
Dl.Iordache Marcel: Pana la 1 ianuarie nu se ia nici o decizie, dupa 1 ianuarie se renegociaza
contractele.
Dl.Primar: a lor nu se mai negociaza, ca e incheiat pe 10 ani, dar putem interveni ca suntem 2
parti in contract, nu e numai el.
Dl.Iordache Marcel: Pentru interesul public local se poate rezilia. E o forta majora care
actioneaza asupra contractului.
Dl.Luca: Primarul are dreptate. Trebuie sa se gaseasca o solutie intrucat sa se pasuneze si
Vasile la Costica si invers.
Dl.Primar: Omenie, dar nu exista
Dl.Iordache Marcel: Mai avem o problema cu cimitirul. Nu am rezolvat nimic
Dl.Primar: Saptamana viitoare mergem amandoi la Zibileanu
Dl.Iordache Marcel: Mergem daca vreti si acum
Dl.Primar: Sa ne vanda alea 2 ha. Pai ala e scump, daca ne cere si 5 euro/mp e scump
Dl.Iordache Marcel: Eu m-am intalnit cu el si mi-a spus ca, cu cat l-a cumparat, cu atat ni-l da.
Cu 30 milioane a cumparat hectarul…atunci nu mai e vorba de negociere. Daca e vorba de
chestia asta nu mai e vorba de negociere doar sa mergem la el sa-l sensibilizam.
Dl.Balbae: Noi am gresit, ca noi am facut speculatie si el a auzit treaba asta.
Dl.Iordache Marcel: Eu cand am zis sa ii fi dat gratis aia 400mp care erau in curtea lui, toata
lumea s-a opus, ca cica facem compromisiuri. Acuma, omul isi pune si el pretul. Mai e o
problema cu cimitirul asta. Daca nu putem cu Zibileanu hai sa discutam pe partea cealalta
Dl.Primar: Cu asta nu se poate. Cu Ghita am discutat, nu e de acord nevasta-sa si cu copiii.
Dl.Iordache Marcel: Pana la urma nevasta-sa e de acord dar, sa-i dam alt teren la schimb. Eu
am fost personal la ei, si dupa o predica de jumatate de ora am ajuns la un consens. Am ajuns
la consensul ca daca ii dam alt teren, ei cedeaza
Dl.Primar: Da, da sa vedem daca gasim teren sa le si placa
Dl.Iordache Marcel: Compact putem sa le dam ca din cate am auzit eu, ar fi la balta de la vale,
la broscarie, Primaria mai detine un hectar sau cat mai detine
Dl.Primar: Si cu Maria ce facem? Si aia vrea?
Dl.Iordache Marcel: Da, si ei ii dam
Dl.Balbae: Pasunea nu ai cum sa i-o dai
Dl.Luca: Da cu Silvica?
Dl.Iordache Marcel: Stai domnule ca discutam, dar aia e alta varianta, de ce le amestecam?
Dl.Luca: Pai nu le amestecam, dar aia e cea mai buna. Aia e cea mai buna, ca e legata de
cimitir
Dl.Primar: Cand am discutat ultima data noi 3, eu, tu si Zibileanu a fost de acord sa ne dea
extravilanul. Eu i-am spus ca mai mult de 150 de milioane nu avem. Noi avem 300 de
milioane prinsi pentru diguri si eu cred o sa o rezolvam. Si aia 4700 m o sa vedem.
Dl.Iordache Marcel: Macar sa ne dea servitute de trecere in alea 2 ha prin intravilan. Servitute
de trecere altfel nu putem sa facem intrarea. Daca Dl.Zibileanu nu e de acord, mai e o a treia
varianta. Daca varianta unu cu Zibileanu nu e plauzibila, nici varianta 2 cu schimbul, mai
avem o varianta in fata. Silvica are terenul in spatele cimitirului vechi, unde sunt solariile lui
Gheorghe Grigoras si vrea sa il vanda. Cere 10 euro. Negociem are 3600m.
Dl.Viceprimar: De forta majora
Dl.Iordache Marcel: Asta e forta majora



Dl.Primar: Eu cand am vorbit cu ea cerea 15 euro
Dl.Iordache Marcel: Domnul Primar, acum cere mai putin .
Dl.Primar: Problema care se pune sunt 3000m. Zibileanu vrea bloc, el vrea sa ii luam
extravilanul. Consiliul local, nu are nici o vina ca i-am cerut 10 euro. Asa a venit evaluarea.
Dl.Iordache Marcel: El a facut evaluarea ca sa fie compatibil cu schimbarea terenului. El
singur si-a taiat craca.
Dl.Primar: Marcele, am o rugaminte. Singura problema, mai mergem o data impreuna
Dl.Iordache Marcel: Mergem acum, ne urcam in masina mea si mergem
Dl.Primar: Mai stam 1 ora, ca trebuie sa vina cineva. Si mergem din nou sa discutam cu
dumnealui sa ne dea alea 2 hectare. Si gasim noi zona de intrare.
Dl.Iordache Marcel: Trebuie sa vedem cum il convingem, dar trebuie sa-l luam mai la
sentiment.
Dl.Iordache C-tin: La Malcoci s-a ridicat capela la biserica
Dl.Iordache Marcel: Dl.Primar, cu Dl Zibileanu putem sa actionam si la santaj pana la urma
Dl.Primar: Cum?
Dl.Iordache Marcel: Dl.Zibileanu, v-am furnizat apa, va taiem apa. Dl.Zibileanu ati facut 5
drumuri pe islaz, va taiem comunicatia. Il punem sa-si faca drum, sa cheltuie cateva miliarde.
Dl.Primar: El vrea, dar trebuie sa ne apucam noi prin pasune sa degrevam o bucata, dar se
poate.
Dl.Primar: Daca vrea acel drum prin pasune sa dea 3 euro/mp. Cu 3 euro ii punem conditia.
Dl.Iordache Marcel: Si ii dam si noi drum prin pasune. Nu apelam la santaj, dar la o discutie
ca parteneri de afaceri. Si CL e o institutie si el e o institutie, deci discutam la nivel de
parteneri. Ti-am dat apa la nivel de 80, i-am dat apa prin teava de 80. E o chestie. Si el acum
nu e in stare sa ne scuteasca de niste chestii. Adica ia hectarul de pamant cu 30 de milioane si
ni-l vinde cu 150 de milioane.
Dl.Primar: Bine dar nu e treaba noastra, e afacerea lui.
Dl.Milea: am si eu o problema cu apa
Dl.Primar: Ai vreo solutie? Deci noi avem doar o solutie si un singur put
Dl.Milea: Unde e conducta?
Dl.Primar: O conducta numai pentru lotizare. Singura solutie a fost un put si un bazin cu apa.
Ala nu ne lasa
Dl.Iordache Marcel: am mai avut o discutie. E prea abrupta panta , si apa nu mai ajunge
Dl.Primar: Ca sa nu sectorizam, am discutat si cu astia de la apa, mai oameni buni, exista o
bresa de o ora-doua, dar daca o sectorizam e mai grav. Sa dam azi la unul, maine la altul.
Parerea mea este ca apa este pentru consum, lumea nu e constienta ca da drumul si la udat.
Dl.Iordache Marcel: Aia din vale dau drumul la udat, si aia din deal nu mai au deloc.
Dl.Primar: Exista fonduri europene, derulam. Daca nu reusim sa intram cu apa si canalizare
prin lotizare 2, atunci la intrarea in sat, pe partea dreapta, cum intri in Malcoci, o sa foram
acolo un alt put.
Dl.Dragan Ion: Domnule Primar, ce e mai bine de facut un put sau de facut un bazin. De
dimineata si pana la 10 seara ,pompele alea pot sa mearga.
Dl.Iordache Marcel: Se ard pompele. Stii ce functioneaza acum, pompa care a fost adusa
prima data
Dl.Primar: nu, am adus alta acum. Ne trebuie alt put si alt bazin. Singura solutie este sa
prevedem la anul in buget si facem cu forte proprii. Aia nu e o problema.
Dl.Dobre:Revenim la discutia cu putul asta care e contaminat. Cu ce? Nu e un specialist care
sa vina si sa usureze?
Dl.Primar: Daca putea cineva sa le scoata sa vada , dar nu stim. Intre ele probabil e o fisura.
Alea sunt dejectiile locale.
Dl.Iordache Marcel: Si mai e o problema, bazinul e ingradit cu sarma ghimpata.
Dl.Primar: Hai domnule nu mai vorbi, ca e inchis acolo, bazinul are usi de tabla.



Dl.Iordache Marcel: Domnule e inchis cu sarma ghimpata, eu dau sarma la o parte si intru
Dl.Secretar: Are camere de luat vederi?
Dl.Iordache Marcel: Nu are, are niste becuri pe senzori care nici nu se mai aprind. Trebuie sa
imprejmuim bine ca e pericol.
Dl.Balbae: Ati vazut ca au furat spalierii de acolo?
Dl.Iordache Marcel: Au taiat si poarta aia din metal, au taiat-o si au furat-o. Cu flexul au taiat-
o
Dl.Iordache Marcel: Am un referat aici, a domnului Iordache C-tin, pe care vreau sa vi-l citesc
si sa spunem spre aprobare cele doua probleme.

Dl.Iordache Marcel da citire referatului d-lui Iordache C-tin.
 Sa se aprobe sarbatoarea com.Nufaru in perioada lunii Mai, deoarece la sfarsitul lunii

mai infloresc nuferii, ceea ce corespunde cu denumirea comunei
 Sa se faca trotuarele pe strada Bisericii fiind strada principala si avand doua cladiri pe

aceasta strada: caminul cultural si Biserica, care apartin de CL.
Dl.Primar: De caminul cultural vreau sa va spun, avem prevazut, suntem in grafic. Cu
trotuarele, nu veniti astazi, ca noi nu avem banii….
Dl.Iordache Marcel: Noi aprobam, supunem la vot.
Dl.Primar: Stiti ca am pierdut 150 mii de lei, prin nevotarea acei 5% la proiectul local
Dl.Dobre: Se compenseaza cu banii de la lotizari
Dl.Primar: sa incepem sa-i adunam
Dl.Dobre: Sa incercam sa nu mai luam bani de la oameni ca sa spunem ca le facem
Dl.Iordache Marcel: Daca noi nu le concretizam, nu le scriem in P.V nu le supunem la vot, nu
se realizeaza nimic.
Dl.Dobre: In discutia pe care am avut-o cu dumneavoasta ne-ati spus ca sunt bani. Daca sunt
bani, de ce sa mai umblam la amaratul din sat?
Dl.Primar:Dar tu stii ca la o investitie din asta trebuie sa mai venim si noi cu 5-10%. Pai de aia
e bine ca avem bani. Noi la un million de euro pentru drumuri trebuie sa venim cu 80.000
Dl.Dobre: ce ati spus la ce am spus eu acum cateva sedinte? Cand am spus ca toti banii care
vin din chirii, concesiuni sa ii punem intr-un cont separat si sa ii folosim la investitii
Dl.Primar: Nu putem asa
Dl.Dobre: De ce? A facut cineva un calcul cati bani au venit din chestiile astea?
Dl.Primar: Daca vin din lotizari, cum avem acum 15 cereri, numai la 15 cereri sunt 30.000
euro. Sunt niste bani. Putem vinde 2 apartamente.
Dl.Primar: Eu vreau anul asta sa le vindem macar 2 din ele. Urbanismul sa pregateasca
materilalul si le scoatem la vanzare.
Dl.Iordache Marcel: Rugamintea mea este sa supunem la vot sarbatoarea localitatii, asa cum e
in tot judetul. Numai la Nufaru nu se face.
Dl.Dobre: Nea Marcele, dati-mi voie sa va spun ceva. Avem raportul cu cheltuielile din luna
martie:

- mentenanta,intretinere iluminat- acel raport tine de iluminatul public? Si atunci pt ce ii
platim pe astia?

Dl.Primar: da nu e nici o problema. O rezolvam
Dl.Secretar: Si sarbatoarea comunei trebuie sa intelegeti ca e a comunei, nu a satului. Comuna
are 4 sate .
Dl.Iordache Marcel: Ne unim toti, invitam si alte localitati. Sa se faca unde avem loc. Toate
localitatile prospera. Ati trecut vreodata prin Saraiul ?
Dl.Primar: Pentru a infiinta o zi a comunei, trebuie sa infiintam o asociatie culturala.
Dl.Iordache C-tin: Toate sunt posibile domnule Primar
Dl.Iordache Marcel: o supunem la vot



Dl.Primar: O asociatie culturala, trebuie sa prevedem bani, este sacrificiu. V-ati propus unde
putem organiza? Incepe alt circ acum?
Dl.Iordache Marcel: Mergem la Victoria la caminul Cultural, sau in curtea scolii la Nufaru.
Mergeti si vedeti orasul Saraiu care a fost sat.
Dl.Iordache C-tin: Eu vreau sa spun ca, noi ca si consilieri, avem dreptul sa propunem cate un
proiect. Si de ce sa propunem daca oricum nu se rezolva nimic? Daca nu avem noi putere la
primarie sa facem lucrari mici, atunci nimeni nu mai face
Dl.Primar: Vino in fiecare dimineata aici ca sa vezi ce facem, ca sa nu mai dai din gura aiurea
Dl.Iordache Marcel: Domnule in aparatul dumneata il alegi pe unul care sa raspunda de
oamenii aia 3 din spate, iar dumneata stai in birou cu calculatorul in fata si dai sarcini. Pai
daca te duci dumneata si urmaresti cum erbicideaza baietii. Eu te-am vazut punand banere pe
stalp. Nu asta trebuie sa faci. Dumneata organizeaza si ii pui pe altii.
Dl.Primar: N-am pe cine
Dl.Iordache C-tin: Cand ti-au fost prezentate proiectele pe care ai promis ca le faci, ai dat
raspuns ca aia a fost in Campania electorala si oricum nu te mai alege lumea. Nu asa se face
domnule
Dl.Iordache Marcel: Primarul are rol consultativ, si consiliul rol decisiv. Noi decidem si
primarul executa. Cand avem trebuie sa facem, daca nu putem ma dau putin in spate, si il las
pe altul in fata sa faca. Ca daca eu stau in fata si nu fac ca nu pot, atat e capacitatea mea.
Supunem la vot cine e de acord cu ziua comunei Nufaru in ultima duminica in mai?
-8 “pentru”
-Dl.Dobre se abtine, Dl Cazacencu/ Dl. Milea
Dl.Primar: Mai e o problema. Ca sa nu fie discutii de acum, ganditi-va foarte bine unde se va
tine?
Dl.Dobre: Haideti sa il intrebam si pe parinte, sa nu cada in post sau de vreun hram
Dl.Iordache Marcel: Nu mai intrebam nici un parinte. Parintele e cu biserica, institutia
primariei e cu instituatia primariei. Daca vrei, du-te la biserica dumneata. Noi nu avem treaba
cu parintele la ziua comunei
Dl.Dobre: Bine nea Marcele, ai sa fii prima comuna care mananca mici in post
Dl.Primar: Ganditi-va la locatie!
Dl.Iordache Marcel: Gasim locatia
Dl.Secretar: Deci locatia va fi in comuna Nufaru, sat Nufaru?
Dl.Iordache Marcel: Da. Haideti sa discutam punctul 2 din cerere, cu amenajarea trotuarelor.
Trotuarele sunt facute, e bordure, e pusa piatra, nu e delimitata. Trotuarul trebuie sa aiba 1,5m.
Noi delimitam, si facem trotuarul. Cine e pentru trotuare pe strada Bisericii?
Dl.Dobre: Noi am aprobat si aprobam in fiecare an programul de gospodarire. L-ati citit
dl.Marcel? Sa vedeti ca zice si de trotuare si de toate, si cine trebuie sa le intretina. Noi am
vorbit lucrurile astea
Dl.Iordache Marcel: Si de ce nu s-a pus in practica?
Dl.Dobre: Intrebati-l pe sefu!
Dl.Iordache Marcel: Ii dam cuvantul d-lui Luca
Dl.Luca: Dom’ primar, acum un an, am propus sa stimuleze familiile cu 50 de ani de casatorie
Dl.Primar: Faceti cerere
Dl.Luca: Am facut
Dl.Primar: Trebuie facut HCL. Trebuie vazut de acum incolo cine implineste
Dl.Iordache Marcel: Supunem la vot proiectul domnului Luca?
Dl.Iordache C-tin: Mai e o problema,azi m-am intalnit cu tanti Anica Mititelu. Aia a ajuns la
disperare, a venit plangand sa ii spun d-lui primar sa ii gaseasca o femeie
Dl.Iordache Marcel: Nu, sa facem formalitatile sa ii dam o femeie. Sau s-o fortam pe fiica-sa
Dl.Primar: Fiica-sa nu imi raspunde la telefon
Dl.Secretar: Avem serviciu de asistenta sociala care se ocupa de problemele astea



Dl.Dobre: Domnul Gudu, am si eu o intrebare, comisia buget-finante, e o comisie consultativa?
Dl.Gudu: Eu gandesc ca nu
Dl.Dobre: Daca comisia buget-finante incheie un raport si acesta este negativ, acest raport mai
ajunge in plen?
Dl.Gudu: Cred ca intra si in plen cu raport negativ.
Dl.Dobre: Deci nu se tine cont. Deci este consultativ.
Dl.Dobre: Dar tu cum tii cont de mine daca eu spun nu?
Dl.Gudu: Acelasi lucru se intampla si in parlament. De la comisie vine aviz negativ, dar daca
se aproba in plen, merge mai departe
Dl.Dobre: Pe romaneste comisiile de specialitate fac un joc de glezne.
Dl.Gudu: ne supunem majoritatii
Dl.Primar: Secretarul semneaza de legalitate.

Epuizandu-se ordinea de zi , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei
Consiliului Local Nufaru.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal
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