
JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 17aprilie 2018

Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr.73 din 12 aprilie 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 9 consilieri, din 11 numiţi în funcţie. Lipsesc: Dl.
Stratopol si dl. Milea.

La şedinţă participa, dl. Danila Ion, primarul comunei Nufaru, secretarul comunei Nufaru,
dl. Milosovici Lucian, şi ceilalti consilierii alesi in functie.
Sunt prezenti cetateni ai comunei: Dl Cucu, Dl. Babei, Dl. Bodea, Dl. Mitu Gabriel, Dna. Mitu
Venetia, Dl. Toader Iordan si Toader bogdan

Şedinţa ordinară din 17.04.2018 va avea următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului

Local Nufaru din data de 27martie2018 .
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 martie2018.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii pe anul 2018.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere pe pajisti si

stabilirea redeventei anuale potrivit amenajamentelor pastorale.
6. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Achizitie tractor cu remorca si

lama de zapada pentru inlaturarea urmarilor unor fenomene meteorologice periculoase in
teritoriul comunei Nufaru, Jud. Tulcea”.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii uni contract de prestari servicii privind
analiza economica in cadrul compartimentului impozite si taxe.

8. Proiect de hotarare privind retragerea doamnei Chirus Mariana Catalina a dreptului de
folosinta asupra terenului, atribuit in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.

9. Diverse.

Dl. Dobre: In procesul verbal din 27 martie domnul Secretar spune ca au fost afisate salariile
la avizierul primariei. Nu sunt afisate.

Dl. Secretar : Salariile au fost afisate.Nu pot sa stau dupa fiecare sa fac politie, cine le rupe
si le ia de la avizier.

Dl. Dobre: Nu e problema noastra. Inseamna ca cineva le-a sustras de acolo.
Dl. Secretar: Posibil. Ele au fost puse si pe site si la avizier. Le-am si afisat.
Dl. Dobre :Cum le-ati afisat domnule secretar? Nu au fost puse niciodata.
Dl. Primar :Au fost puse. Am rugat-o pe doamna Manza.

Dl. Dobre :Amenzile vad ca sunt tot sunt afisate. Si domnule secretar, eu din cate stiu si
dumneavoastra aveti salariu si domnul primar si domnul vice. De ce nu au fost afisate pe site-ul
primariei si aceste salarii?

Dl. Secretar: Cum sa nu fie?
Dl. Dobre: Nu sunt .



Dl. Primar: Eu am 76 brut si in mana iau 4400 lei.
Dl. Dobre: Dar de ce nu este trecut pe site-ul primariei?
Dl. Secretar: Voi verifica cele spuse.
Dl. Dobre: Domnule secretar va rog sa ma credeti ca eu ce spun, stiu ce spun. Nu mi-am

depsit atributiile atata timp cat Consiliul Local a cerut acest lucru.
Dl. Secretar: asa este, dar eu le-am pus de fiecare data, dar nu pot sa stau dupa fiecare sa

vad ce face asta mai lipseste sa fac sip e panzicul,
Dl. Dobre: domnule secretar, nu trebuie sa va suparati, eu am cerut un lucru de bun simt.
Dl. Primar: astazi, va rog mult, afisate din nou.
Dl. Secretar: sigur ca da.

Dl. Dobre: mie mi-a spus un fost consilier de-al dumneavoastra, intr-o sedinta, ca aveti 150
de milioane.
Dl. Primar: si tu de ce nu i-ai spus sa intre pe site-ul primariei sa vada? Stiti doar sa vorbiti ce

nu trebuie atat. Salariile sunt modice uitati la net nu la brut. Doar acuzatii facetii nimic
constructiv.
Dl. Dobre: Pai nu le aveti afisate.
Dl. Iordache Constantin: domnule presedinte de sedinta, am o problema. Dupa discutarea

punctelor pe care le avem, haideti sa discutam la diverse ce s-a rezolvat sau ce se poate rezolva
mai repede din acest proces verbal.
Dl. Balbae: cand se voteaza procesul verbal, se mentioneaza de la inceput.

Dl. Iordache Marcel: daca aveti obiectiuni.
Dl. Dobre: domnule Balbae, sa stiti si dumneavoastra ca prin vot se poate trece, deci avem

10 puncte pe ordinea de zi, sa zicem, din aceste puncta pot fi discutate la sfarsit, daca Consiliul
Local prin majoritate de voturi…..

Dl. Primar: haideti sa terminam si problema asta, deci afisata imediat dupa sedinta lista cu
salarii.

Dl. Secretar: da.
Dl. Dobre: si conconsilierii, toata lumea din primarie care munceste, sa fie trecut acolo.
Dl. Primar: chiar si indemnizatia de consilier.
Dl. Dobre: exact cum scrie acolo.

Dl. Primar: brutul si netul, altceva ce poate sa fie? Nu avem voie sa trecem persoanele dar
functia atat.

Dl. Iordache Marcel supune la vot aprobarea proiectelor:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului

Local Nufaru din data de 27 martie 2018 .- 9 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 martie 2018.- 9 voturi “pentru”

Dl. Primar: suma este de 1858 lei pentru cadrele didactice.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. – 9 voturi “pentru”
Dl. Primar citeste referatul compartimentului contabilitate, la ce capitol trebuie sa se faca

suplimentare.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii pe anul

2018.- 9 voturi “pentru”.
Dl. Primar: este pentru scoala.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere pe pajisti si
stabilirea redeventei anuale potrivit amenajamentelor pastorale.

Dl. Iordache Marcel: vreau sa va spun ca acest punct are 2 conotatii: 1. Atribuire si 2.
Stabilirea redeventei. Deci il lasam la urma.



Dl. Primar: sa lasam acest punct la urma.
6.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Achizitie tractor cu remorca si

lama de zapada pentru inlaturarea urmarilor unor fenomene meteorologice periculoase in
teritoriul comunei Nufaru, Jud. Tulcea”.– 9 voturi “pentru”

Dl. Primar: deci a fost o singura chestie, noi am avut acolo pe 12 luni, astia de la fondurile
europenene cer pe 60 luni (5 ani). Atat, asta a fost singura diferenta, restul a ramas la fel.

7.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii uni contract de prestari servicii privind
analiza economica in cadrul compartimentului impozite si taxe.
Dl. Primar: stiti si dumneavoastra, din 2016 a iesit la impozite si taxe niste nereguli

financiare. Pentru a nu fi subiectivism, am pus sa lucreze fetele din primarie. Nu este OK. Si
altii ne-au spus ca nu este bine ca aceleasi persoane sa fac astea. Si a trebuit sa luam o terta
persoana, care a vorbit si domnul avocat, si ne-a spus “ luati o persoana, un expert contabil si
parafa lu’ ala va fi sanatoasa”. Am gasit pe SEAP o firma, la achizitie, care ne va face totul de
13 000 lei.

Dl. Primar: deci contractul cu firma va fi de 12 000 lei. Noi pana la 31 iulie trebuie sa
prezentam Curtii de Conturi situatia certa, si daca, fereasca Dumnezeu, exista nereguli acolo, va
suporta consecintele legale, cine va fi.
Dl. Dobre: aici, comisia buget- finante vrea sa faca cateva amendamente la contractul care se

va semna cu aceasta firma.
Dl. Dragan Ion: as vrea sa va intreb daca o singura persoana va face verificarile, pe cand

acolo in contabilitate faceau 3 persoane.
Dl. Primar: deci ceea ce vreau sa va spun, cine va face verificarile este o firma. Pe mine nu

ma intereseaza, eu le dau termen, maxim pana la 15 iulie trebuie sa fie gata. Noi asa am discutat.
Dl. Dragan Ion: vor lucre in continuare si fetele, impreuna cu firma asta?
Dl. Primar: eu cred ca nu o sa lucreze, pentru ca nu au de ce sa lucreze.
Dl. Iordache Marcel: aceasta firma este organ de control.
Dl. Dobre: aceasta societate, la banii care-i dam trebuie sa ia chitanta cu chitanta, prin

sondaj face numai Curtea De Conturi.
Dl. Primar: nici nu se discuta. Chitanta cu chitanta. Daca face o verificare la cee ace au

lucrat fetele, va ramane la latitudinea ei, ca responsabilitatea este a acelei firme, aia cand isi
pune parafa…..

Dl. Dobre: am si eu o intrebare care vreau sa fie specificata in procesul verbal: vreau sa stiu
ce institutii abilitate ale statului ati anuntat in momentul cand ati sesizat aceste neconcordante?

Dl. Primar: la politie si la procuratura. Sunt trimise dosarele complete si de la Curtea de
Conturi, le-am trimis dosarele complete cu adresa de inaintare , domnul secretar le are, oricand
le puteti verifica.

Dl. Dragan Ion: care este perioada pentru care se incheie contractul cu aceasta firma?
Dl. Primar: eu i-am dat termen pana la 15 iulie.
Dl. Dobre: 60 de zile.
Dl. Dragan Ion: si dupa 60 de zile mai sunt raspunzatori pentru verificarile facute?
Dl. Primar: pai daca ea face verificarile !
Dl. Dragan Ion: pai daca vine control de expertiza peste firma asta?
Dl. Primar: pai nu mai vine, asta este singura, expert contabil.
Dl. Dobre: conform legii putem sa cerem o contra-expertiza sa verifice ce a facut aceasta

doamna. In contractul asta, sa se specifice spre exemplu, la amendamente, daca noi ajungem la
o concluzie ca acest lucru nu a fost facut cu profesionalism sau din anumite motive, noi putem
sa cerem o contra-expertiza.
Dl. Primar: absolut, vedem ce iese de acolo.



Dl. Secretar: notati in raportul comisiei, si eu cand iau raportul, notez exact in contract ceea
ce doriti sa modificati sa fie scris.
Dl. Dragan Ion: asta nu se face in raportul comisiei. Asta se face direct in sedinta mare.
Dl. Primar: noi avem deja niste date, in caz de iese vreun prejudiciu, noi ntrebuie sa mergem

in fata Curtii de Conturi cu acest raport….
Dl. Secretar: va intrerup putin. Comisia de Buget- Finante propune mai multe lucruri..
Dl. Dobre: am propus acum. N-ati inregistrat?
Dl. Secretar: am inregistrat, dar vreau si scris pe raportul comisiei.
Dl. Dobre: n-am completat in raport, am considerat ca aceste amendamente sa le facem cu

totii.
Dl. Secretar: nu, comisia Buget- Finante a propus, restul trebuie intrebati.Doriti modificarea

contractului la clauze.
Dl. Dobre: da, asta vrem.
Dl. Iordache Marcel: spunem la vot.Cine este “pentru”? 8 voturi “pentru” si o abtinerea a

dlui Cazacencu Darius: ma abtin pentru ca, cum suntem membrii ACOR, am mai spus si
sedinta trecuta, platim acolo vreo 300 milioane.

Dl. Primar: 3 000 lei, atat platim, nu 30 000 lei. E volum mare de munca.
Dl. Dobre: ati facut diligente?
Dl. Primar: ei au venit, ca la sugestia lor am facut astea.
Dl. Dobre: au motivat?
Dl. Secretar: supuneti la vot si proiectul de hotarare, s-a supus la vot modificarea.
Dl. Iordache Marcel: supunem la vot iar proiectul de hotarare. Cine este pentru?
- 8 voturi “pentru”
- O abtinere- dl. Cazacencu
Dl. Dobre: ce sa inteleg, daca faceam prin ACOR nu mai era nevoie sa intram pe SEAP?
Dl. Cazacencu: nu mai era nevoie sa platim 120 milioane la firma aia.
Dl. Primar: nu se poate, aia vin si fac. ACOR-ul nu poate face asemenea lucrari.
Dl. Cazacencu: avem si termene, trebuie sa ne incadram in ele.
Dl. Secretar: trebuia sa fim prinsi in programul lor de anul trecut.
Dl. Primar: in iulie avem ultimul termen, trebuie sa terminam odata. Eu le-am lasat pe

fetele din primarie, si dupa aia au inceput: ca aia e neagra. Adica ii dau e lu’ Mariana sa-si faca
ea chestiunea, ii dau lu’ Delia sa-si faca ea chitantele. Nu e correct. Vina nici nu stim a cui este.
S-ar putea sa fie impartita. Organele de cercetare vor analiza, sa vedem a cui e vina.

Dl. Secretar: nu stabilim noi a cui e vina.
Dl. Primar: organele de cercetare vor stabili a cui e vina, ce treaba avem noi.
Dl. Dobre: oricum, a noastra nu e .
Dl. Primar: cine a luat banii, sa plateasca.

Dl. Iordache Marcel: supunem la vot iar proiectul de hotarare. Cine este pentru?
Se supune la vot:

Se aproba cu 8 voturi “pentru” si o abtinerea a dlui Cazacencu Darius
8.Proiect de hotarare privind retragerea doamnei Chirus Mariana Catalina a dreptului de

folosinta asupra terenului, atribuit in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.
Dl. Primar: este asta de peste Dunare. A venit cu cerere de retragere.
Dl. Dobre: domnule presedinte, permiteti 2 minute. Domnule secretar, de ce pana la ora

actuala n-am avut un proiect de hotarare cu modificarea conditiilor pentru locuri de casa?
Dl. Secretar: pentru ca n-am avut nici un referat la baza. Pentru emiterea unui proiect de

hotarare, trebuie sa se aiba la baza un referat, emis de catre un initiator, nu putem merge doar pe
vorbe, trebuie sa avem scris.

Dl. Iordache Marcel: revenim la punctul 5.



Dl. Secretar: mai avem un proiect, nu este trecut pe ordinea de zi. Proiect de hotarare
privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al comunei
Nufaru, Jud. Tulcea situat in extravilanul comunei Nufaru T31 A374 cu nr. cadastral 31168

Dl. Primar: licitatia aia care am facut-o si le-am dat lu aia de la Digi suprafetele alea de
teren. Cat le-am dat? Cred ca 300 mp? Si noi trebuie sa facem dezmembrarea. Si trebuie pentru
dezmembrarea suprafetei de 4500 mp sa facem dezmembrare prin notariat. Deci el este 4500
mp, s-a luat 300 mp si acum trebuie sa facem prin notariat.

Dl. Dobre: Dar asta nu este trecuta in comisie.
Dl. Secretar: pai n-am avut cand. Ieri a aparut.
Dl. Dobre: pai uitati ce spune domnule secretar: raportul comisiilor de specilitate.
Dl. Secretar: pai de aia am dat 3 proiecte, pentru fiecare comisie, sa le discutati acum.
Dl. Dobre: pai si trebuie trecut in procesul verbal al comisiei.
Dl. Secretar: pai da, si treceti acum.
Dl. Dobre: cum sa trecem acum, ca noi l-am incheiat.
Dl. Primar: deci am intarziat foarte mult cu dezmembrarea asta. A fost licitatie, dar noi am

intarziat, nu am stiut de chestia asta, ca nu putem ca era dezmembrare.
Dl. Dobre: spune cu acordul comisiei de specialitate si nu e trecut in procesul verbal.
Dl. Secretar: si puteti veni cu procesul verbal incheiat astazi.
Dl. Primar: trebuie facut, ca depasim si termenele de 20 de zile de la licitatie.
Dl. Dobre: da, pai trebuie facut, nici o problema, eu doar am spus ce fel e procedura.
Dl. Secretar: deci pe procesul verbal, a fost comisia ieri si treceti si astazi. A aparut un nou

proiect pe care domnul primar la introdus de urgenta. Comisia e toata prezenta. Ieri a venit
hartia privind emiterea unei HCL.

Dl. Iordache Constantin: dar ternul asta, pana cum, al cui a fost?
Dl. Primar: al primariei. I-am dat 300 mp ca sa-si puna o antena digi.
Dl. Iordache Marcel: langa Uzina de apa.
Dl. Iordache Constantin: inseamna ca e pasune.
Dl Primar: nu e pasune. E teren arabil. Nu e islaz. 4500 mp avem acolo. Si acolo 4000 mp

mai are cineva de luat din Malcoci, de-a lui Dache, sau nu stiu cum, si diferenta le-o dam lu aia
sa intre in proprietate.

Se supune la vot:
- consilierii declara in unanimitate cu 9 voturi “pentru”

Dl. Primar: haideti sa revenim la pasuni si dupa trecem la diverse.
Dl. Iordache Marcel: doua conotatii, prima data e vorba de atribuire.
Dl. Dobre: e vorba de nota de fundamentare. Vrem sa stim si noi, aceste persoane: Babei,

Cucu, Mitu, Toader Iordan, acesti cetateni au depus cereri pentru pasune.Deci noi acum trebuie
sa incheiem contract cu ei?

Dl. Primar: dupa ce stabilim pretul, incheiem contractul, ca sa poata depune si dosarele la
APIA. Dumneavoastra stabiliti astazi valoarea redeventei.

Dl. Secretar: si daca sunteti de acord cu incheierea contractelor.
Dl. Primar: contractele se incheie intre 5 si 10 ani, parerea mea este sa le dam pe 10 ani.
Dl Cazacencu: exista teren si pentru Babei si Cucu?
Dl. Dobre: in cereri, cat e termenul solicitat de cetateni?
Dl. Primar: ei probabil nu au stiut temeiul legal din lege.
Dl. Iordache Marcel: da nu zice perioada.



Dl. Secretar: in 2013 s-au incheiat pe 5 ani, acum s-a modificat legea si se pot face
contractele intre 7- 10 ani.

Dl. Iordache Marcel: domnule, omul ia pe 10 ani, daca nu mai poate duce, renunta la
concesiune.

Dl. Primar: domnule secretar, haideti sa expuneti pretul redeventei.
Dl. Secretar citeste din Amenajamentul pastoral.

Dl. Secretar: amenajamentul pastoral a scos cateva valori la fiecare.
Consiliul local nu este de accord cu Amenajamentul pastoral si propune aprobarea lui de la 1
ianuarie 2019.
Dl. Primar: sunt diferentiate pe zone.
Dl. Dobre: noi cand am facut prima inchiriere, catre Jalba, in baza a ce am facut noi ?
Dl. Primar: am facut evaluare. A facut-o o firma. Si acum am vrut sa facem din nou evaluare.

Ne cerea o caruta de bani.Ne cerea bani foarte multi, si i-am spus sa imi estimeze un pret, si
mai putin de 260 de lei nu iesea. Amenajamentul pastoral, ce v-a citit domnul secretar, legea ne
permite sa luam jumatate din valoarea concesiunii la Consiliul Judetean.

Dl. Iordache Marcel: deci la Ilgani este 5,5. Deci la Ilgani este cea mai mare productie de
furaje. Si de ce combate 5,5 si la Nufaru are 5,8?

Dl. Primar: este 5,08.
Dl. Iordache Marcel: da, si Ilganiul are 5,05.
Dl. Secretar: asta este per total.
Dl. Primar: explica-le la oameni de unde se incepe cu pretul.
Dl. Iordache Marcel: ne explica domnul secretar, ca el stie mult mai bine. Asta e valoarea

maxima, si o sa stabilim noi consilierii cat o coboram.
Dl. Dobre: eu v-am spus parerea mea. Pretul la islaz trebuia sa ramana la fel ca la cei din

2013, asa ca rog sa aprobati pretul vechi.
Dl. Secretar: atata timp cat s-a schimbat din start valoarea terenului cat timp avema

amenajamentul facut, nu avem cum. Avem contractele lui Bodea, Suflar Zoo, Malcociul. Suflar
Zoo care expira pe 30.07.2018.
Dl. Primar: asta pana la 30 iulie.
Dl. Dobre: un act aditional se poate incheia cu acordul ambelor parti. Domnul de la Ilgani nu

a fost de acord. Ce garantie avem noi ca in iulie va ceda niste teren acestor oameni, pentru ca
lor nu li se da teren conform legii.

Dl. Primar: toata lumea va lua la fel.
Dna. Mitu Venetia: e foarte putin, eu vreau mai mult islaz.
Dl. Iordache Constantin: se fac discriminari.
Dl. Dobre: ganditi-va in ce situatie suntem si ce am creat noi ca si entitate. Dl. Bodea are

210 ha…..
Dl. Primar: cu tot cu pasunea de la Victoria, nu doar la Ilgani. La Ilgani are 168 ha.
Dl. Secretar:in contract scrie ca are in total 230 ha.
Dl. Dobre: are 168 ha in care n-a bagat niciodata, in 5 ani, niciun animal la pasunat. Si pe

oamenii astia cu 60 de vaci ii ingramadim in 27 ha, sa se omoare acolo. Vi se pare echitabil? Si
insist, omul asta a concesionat acest tern, nu pentru animale, ci pentru banut.

Dl. Primar: corect, toata lumea a concesionat pentru bani. Si eu ce sa fac?
Dl. Dobre: deci omul asta se lafaie intr-un apartament de lux si nu sta niciodata aici…
Dl. Primar: gata, am inteles.
Dl. Dobre: ce ati inteles? Ati inteles ce a facut?
Dl. Primar: cand incheiem noile contracte cu aceste personaje, in sedinta din luna iulie, se

expira pe 30, nu? In sedinta din luna iulie, atunci stabilim pretul si toate chestiile din noile
contracte ale lor.



Dl. Dobre: si avem o rugaminte, la domnul Bodea, la sfarsitul contractului, sa cedeze 50 ha.
Dl. Primar: deci stabilim atunci.
Dl. Iordache Marcel: trebuie sa le dam si la astia.
Dl. Dobre: sa ne asumam ca am facut cea mai mare prostie cand s-a incheiat acel contract,

asa cum s-a incheiat.
Dl. Iordache Marcel: la clauzele contrcatuale, cand in afara de cei care au contract, mai

apar in perioada contractului alti oamnei care vor pasune, noi trebuie sa avem posibilitatea sa-I
atribuim si acelui cetatean. Poate cineva vrea sa vina, e cineva din sat care face o afacere de
zootehnie.

Dl. Primar: atunci trebuie sa avem rezerva.
Dl. Iordache Marcel: noi trebuie sa facem in asa maniera, care are mai mult teren sa putem

sa ii luam.
Dl. Dobre: era atat de simplu. De exemplu, acum cand se incheia contractul, sa stam la

masa cu dl. Bodea, din timp sa il anuntam, si venim cu o hartie, si spunem: “ Intrucat, CL
Nufaru a constatat ca, cresterea animalelor a devenit o activitate importanta, benefica, si asa
predominant avem agricultura si cresterea animalelor”, dar sa avem un cadru legal, si vii si -i
spui: “Va rugam, ca in …”, va rugam ca e normal sa ii rugam…

Dl. Dobre: “ va instiintam, la incheierea contractelor, vi se va incheia urmatorul contract cu
diminuarea suprafetei de ….,necesar fiind pentru rezerva comunei Nufaru.”

Dl. Primar: deci ceea ce spui tu, de ce avem noi alea 27 ha acolo? Eu nu le-am dat in
integritate, pentru ca era domnul prefect Simion atunci, si a spus: “Opreste langa raza satului,
nu concesiona la nimeni, sa-si pasca fiecare un cal, o vaca, un magar”. Si atat, alea 27 ha sau 30
ha pe care le avem, ca nu le-am dat, si acum e bine ca le avem.

Dl. Mitu Gabriel: eu am sustinut ca toti au dat lu Bodea si la Malcoci, si noua nu ne-a dat
nimeni nimic. Exact cand scot eu vaca de pe poarta sa dau in islazul dlui. Bodea.

Dl. Primar: haideti sa trecem la fapte concrete acum.
Dl. Iordache Marcel: trebuie sa explicam si consilierilor modalitatea de calcul.
Dl. Primar: problemele astea tot amiabil se discuta.
Dl. Iordache Marcel: sigur ca da.
Dl. Primar: nu vad de ce v-ar leza.
Dl. Dobre: domnule Vice, de ce nu ati venit sa mergem in control?
Dl. Vice: nu mi-a permis sanatatea. Ati vazut, 2 consilieri sunt in spital. Eu am stat 2 zile la

pat si mi-am revenit. Si nici nu era inregula ceea ce facusem. Dansul nu era instiintat.
Dl. Dobre: pai da domnu’ Vice, dumneata stii ca nu e in regula, dar ne trimiti pe noi.
Dl. Vice: cand v-am trimis? Eu v-am trimis? Am propus.
Dl. Dobre: stim ca nu e legal, dar lasa prostii sa se duca sa ii dea in judecata.
Dl. Vice: am fost bolnav, dar daca eram aici, nu mergeam.
Dl. Iordache Marcel: deci ne-am prezentat, am considerat ca e ilegala vizita noastra in teren,

in proprietatea dansilor. Am facut o hartie, am inregistrat-o la primarie, dupa care am fost
instiintati ca se va trimite comunicari persoanelor in cauza, si noi sa ne deplasam in data de 11.
In data de 11 nu s-a mai deplasat nimeni.

Dl. Secretar: singura constatare care n-am primit-o inapoi a fost de la Suflar Zoo.
Dl. Dobre: domnule primar, noi n-avem nici vointa administrativa, nici politica ca sa putem

sa rezolvam aceasta problema. Puteam s-o rezolvam. Nu poti, ca un chirias, sa vina in sedinta
de CL si sa tipe la noi, cum a tipat dl. Bodea. Nici noi n-am procedat corect, ca suntem oameni,
dar cum sa vina chiriasul tau sa tipe la tine? Nu, ca eu asa vad lucrurile.

Dl. Iordache Marcel: interesul local este sa ii multumim pe toti.
Dl. Iordache Constantin: am vazut eu la Viata Satului, am vazut cum secretarii de sat

ziceau ca terenurile de pajisti se dezbat in CL., dupa dezbaterea in CL care stiu ce efectiv de



animale exista pe raza comunei, atunci imparte terenul pe care il are la dispozitie pe cap de
animal. Unele lucruri nu merg ca le facem din grau. Eu nu cred ca se supari domnii daca
mergem si vedem cate capete de animale au. Dar vin aici si stiu ce am de facut. Dar sa vina ei
cu declarative, unii sunt cititi, unii sunt mai putin cititi.

Dl. Primar: asta e baza noastra, registrul agricol si medicul veterinar.
Dl. Iordache Marcel: aparatul de conducere al primarului, nu primarul sa vina sa-ti numere

vacile. Primarul are angajati.
Dl. Primar: haideti sa rezolvam problema redeventei, ca aici am ramas.
Dl. Babei: lor le expira contractele in iulie. Ei acuma se duc cu adeverinta de la

dmneavoastra la APIA. In iulie le expira contractul, el nu o sa va mai cedeze dumneavoastra
hectare, odata ce a depusla APIA, nu are cum sa iti mai cedeze.

Dl. Primar: nu cedeaza anul asta.
Dl. Babei: dumneavoastra o sa ii faceti alt contract, ca sa poata sa dovedeasca la APIA ca

are continuare, si daca dumneavoastra ii dati alt contract cu un numar mai mic, la APIA o sa va
arate spre exemplu: 20 ha, de unde va ies?

Dl. Primar: o sa vedem.
Dl. Dobre: domnule Babei, dumneavoastra ca persoana fizica cu suprafata diminuata, legea

va spune sa faceti o adresa oficiala catre APIA, si ei atunci vor hotari daca va da banii sau nu.
Dl. Babei: pot sa pun pariu, cu toata lumea asta aici de fata, ca dupa data de 19 iulie, sau

cand expira, se va face acelasi contract petru aceeasi suprafata de teren.
Dl. Primar: contractele le vom discuta din nou in sedinta.
Dl. Iordache Marcel: am o treaba cu dl. Cucu, ca a vorbit in numele meu si s-a recomandat

si ca, consilier local.
Dl. Primar: va spun sincer, noile contracte care le vom incheia cu acele persoane, in iulie,

ca ele expira la 30 iulie, noi avem sedinta pana in 30, atunci vom discuta suprafetele in sedinta
de CL., la noile contracte.

Dl. Iordache Constantin: declara la APIA falsuri si ia banii. De ce?
Dl. Cucu: unii din ei nici nu mai au animale. I-a dat hartie si el nu mai avea animale de 3

ani.
Dl. Babei: le-ati verificat contractele daca mai sunt valabile? Ca ei au vandut din teren.
Dl. Primar: pai sa vina cu contractele de arenda.
Dl. Babei: el are contract cu Manole, care e mort de 2 ani. Eu va spun realitatea, verificati-

le ca o sa ajungem o data ca sa dati cu subsemantul, si o sa fie de curand, ca ne asteptam deja,
ca nu avem pamant.

Dna. Mitu Venetia: pai da, dar si APIA de une stie ca, contractul lui expira in iulie?
Dl. Iordache Marcel: documentul asta apare de la veterinar…
Dna. Mitu Venetia: deci la APIA cand se duce si declara, ei se uita doar pe adeverinta data

de primarie.
Dl. Primar: pai se duce si cu contractul de arenda, si aia de la APIA nu vad?
Dl. Iordache Marcel: La problema cu Suflar Zoo, trebuie efectivul de animale. Ca l-a

vandut, nu-l mai are. Pana la data de 30 iulie, trebuie gasita o solutie, pentru ca aici s-a
tergiversat din partea institutiei. Nu s-a reziliat contractul atunci cand trebuia si acum este vina
primariei.

Dl. Primar: maine, sa-l notificam pe dl. De la Suflar Zoo, ca in termen de 5 zile, dl. Dobre
Dumitru, sa vina pentru a rezolva problemele.

Dl. Dobre: sa se specific in procesul verbal, ca este vorba de dl. Dobre Dumitru, sa se
inteleaga, ca nu numai eu vorbesc aici.

Dl. Primar: deci in 10 zile.
Dl. Iordache Marcel: Nu, 5 zile puneti, ca in contractual cadru, 5 zile este trecut.



Dl. Secretar: 10 zile calendaristice. Nulitatea contractului o spune doar instanta.
Dl. Iordache Constantin: cine i-a semnat contractul?
Dl. Secretar: dl. Tincu, ca are semnatura dumnealui.
Dl. Iordache Constantin: de ce nu i-ati reziliat contractul?
Dl. Primar: asuma-ti dumneata. Fa un referat si asuma-ti dumneata in scris ca vrei sa-i

reziliezi contractual de la dumneata putere.
Dl. Primar: cine vrea sa se duca sa dea cu subsemnatul? Trebuie sa respectam rigorile legii.

Haideti sa trecem la redeventa.
Dl. Dobre: apropo de lege, vreau sa stiu daca este o lege, o OUG, un temei legal, prin care

eu, ca si consilier local sa fiu obligat sa-i modific redeventa unui contract care este in derulare
cu acea suma pe care spunem noi ca o sa o aprobam?

Dl. Secretar: modaliatatea de calcul a redeventei si incarcaturii de animale este trecuta in
amanajament.
Dl.Dobre: pai stati putin, punctul maxim pentru mine este pretul de referinta pe care dl. Bodea a
incheiat un contract, cat aveti: 55 lei? Ma obliga pe mine legea sa ii fac acum 100 lei?
Dl.Dobre:exista vreo lege in Romania care sa spuna,ca eu,ca si consilier sunt obligat sa maresc
pretul ala pe care spuneti si sa-l iau pret de referinta cel pe care l-a facut un consultant atunci,in
2000 cat era el?
Dl.Secretar:conform amenajametului.
Dl.Dobre:da domnule,islazul este deficitat.Eu cred ca in 20-30 de ani n-avea nimeni cunostinte
despre acel islaz.
Dl.Iordache Marcel:si aveam si forme de relief foarte diferite.
Dl.Dobre:dar cantitatea aia de furaje,cu 5 tone-3 tone,eu nu am vazut.
Dl.Primar:bine.asa se face o evaluare.
Dl.Dobre:deci eu ma voi abtine,ca sa nu fiu nici pro,nici contra,si nu voi vota pentru marirea

redeventei,pentu ca nu mi se pare normal.Orice om de afaceri isi face un plan de afaceri.Spre
exemplu,Dl Bodea a luat 200ha pe 5 ani,da?Omul asta si-a facut niste calcule.Eu vin acum,el
poate a investit acolo,si eu vin la sfarsitul contractului si voi impune sa imi plateasca dublu
redeventa.Omul asta in planul de afaceri nu si-a trecut aceste costuri.Si e vorba de islaz,dar sunt
si alte lucruri,poate mai importante.A concesionat teren,un om,care a vrut sa-si faca o fabrica de
paleti,da?Omul a construit ,a luat fonduri europene si-a facut un targhet,adica un timp in care isi
amortizeaza investitia.Noi venim acuma,si ii dublam lu ala chiria ca asa a vrut omul de la
pajisti.Nu,parerea mea este sa lasam aceiasi bani.
Dl.Primar:discutam problema legala.Aceasta hotarare care o facem noi cu redeventa,daca ei
coboara,si raman la pretul ala: O fi ok oare?
Dl Secretar:daca e cea din amenajament.
Dl.Dobre:nu eu sa ii fac de azi un milion si dansul va incheia contractul de 2017 cu 55 de lei.Nu
e echitabil.Si sa va spun ceva.Nu e echitabil din punct de vedere moral,pentru ca omul asta are
un ha langa celalalt.Omul asta va plati 3 luni un milion,celalalt va plati 55 lei.
Dl.Secretar:asta era ideea,sa stabiliti pretul de redeventa.Deci la Ilgani cat este lei/ha,si la

ceilalti este lei/ha.???
Dl.Dobre:si la inchierea contractului,cand venim pentru negociere sau ce vom face,ca am
inteles ca veti fi de acord sa rupeti cateva hectare,sa dam in completare,atunci venim si avem in
vedere legea pajistilor si stabilim.Dl. Bodea,incepand de atunci,e un milion,ca noi asa
hotaram.Atunci au si ei un milion,ai si dumneata un milion.
Dl .Primar:asta a si fost ideea.
Dl.Dobre:eu pana la urma sa ii iau lui un milion,si lu Dl Bodea numai 55 de lei pentru ca e
contract.Nu.Atunci ne intalnim iar la masa,e parerea mea.
Dl.Iordache Marcel: ce facem cu cei care au contractele in derulare.



Dl.Primar:pai voi acum trebuie sa stabiliti pretul redeventei,pentru noile contracte.Deci va fi de
astazi si continua,permanent,nu mai venim sa dau alt pret,nu mai dam HCL.Stabiliti pretul
astazi.
Dl.Dobre:Dl.Bodea,va dau un exemplu cert.Eu am un teren,fac si eu agricultura,am avut un
contract in derulare pe 10 ani,si consiliul de administratie s-a intalnit si s-au pus de acord ca ala
e terenul lor si l-au luat.Am cazut de comun acord. Se poate face,de ce nu?
Dl.Secretar:bun,deci vreti sa incheiati alte contracte.Cum le dati lor acum,ce suprafete de
teren?Acum este o rezerva de 27 ha.
Dna. Mitu Venetia:eu platesc la primarie redeventa pe 27ha,dar la APIA nu ai cum sa declari.
Dl.Primar:aici va exista o problema,ca trebuie scos din pasune o suprafata pentru un drum.
Dl.Iordache Marcel:ala care duce la Zibileanu,ca nu poti sa-i ingradesti accesul,sa-i tai
comunicatia.Si Zibileanu sa si-l amenajeze.
Dl.Primar:pai noi ii dam si el sa-l amenajeze.
Dl.Iordache Marcel:ce se intampla,daca ploua nu poate sa circule pe asta,o ia pe islaz.
Dl.Primar:ce considerati domnule Secretar,cum este normal?Sa stabilim sa ramana la acelasi
pret de redeventa?
Dl.Secretar:daca se pleca de la pretul conform amenajamentului.Aveti acolo modalitatea de
calcul.
Dl.Vice:deci peste3 luni se duce Dl.Bodea,deci ii expira contractul.De ce nu cadem de acord sa
ii reziliem contractul si plecam de acum cu toti gramada. Pai de acum sa plecam domnule,ce
peste 3 luni?
Dl.Primar: sunteti de accord cu incheierea de contracte acte aditionale la Bodea Asociata de la
Malcoci si Suflar pana la 31 decembrie 2018 si din ianuarie sa le schimbam la toti contractele???
Acum sa-si aia toti subventia, ce ziceti???
Dl.Dobre:sa vina propuneri,avem 9 consilieri pentru.
Dl.Iordache Marcel:trebuie sa-i modifice contractul,sa-i faci si lui contract,dupa ce se

imparte Unitatea Vita Mare,dati la toti ii dai restul lu Bodea,le faci contracte si cu asta basta.Si
toata lumea pleaca.Bodea nu mai preda 213ha.La Zoo Suflar e o problema.
Dl.Primar:cu Asociatia Malcoci ne intelegem,ce facem cu Zoo Suflar?
Dl.Iordache Marcel:cu Zoo Suflar e o problema,ii reziliati contractul.
Dl.Secretar:cum ii reziliem contractual daca nu avem depuse documentele necesare? Sustineti
ca nu a platit ca numai are animale, a venit vreo hartie scrisa???nu a venit ci doar verbal toti
atata, in rest se fuge de responsabilitate. Haideti sa avem toate documntele si atunci verificam si
ulterior sai reziliem legal contractul, nu pe vorbe.
Dl.Iordache Marcel:da problema cu neplata la termen?
Dl.Primar:acuma nu mai este.Este la zi.
Dl.Iordache Constantin: sunt niste criterii acolo,in cazul in care nu s-au achitat anumite
obligatii,se reziliaza contractul.Acuma cine ii reziliaza lui contractul?
Dl.Iordache Marcel:concendentul.
Dl.Primar:deci dumneavoastra spuneti sa ramana la vechiul pret.
Dl.Secretar:deci pentru Ilgani ramane la 54 lei.????
Dl. Vice:din cate stiu eu e 56 de lei,cu rata inflatiei.
Dl.Dobre:sa vina propuneri,avem 11 consilieri.
Dl.Iordache Marcel:supunem la vot pretul redeventei pentru Ilgani si pentru restul.
Dl.Babei:sa fie acelasi pret ca si la agricultura.
Dl.Iordache Marcel:se supune la vot daca pretul ramane acelasi. Se voteaza cu 10 voturi pentru.
Dl.Dobre:eu o sa fiu nevoit sa ma abtin pentru ca sunt membru in Asociatie.
Dl.Secretar: fiind o hatarare legata de patrimoniu trebuie doua treimi din numarul consilierilor
pentru a fi validate.



Dl.Dobre:cum sa nu ai majoritatea?
Dl.Secretar:doua treimi din numarul consilierilor? Asta inseamna 8 consilieri.
O parte din consilieri nu pot vota,deoarece ori fac parte din Asociatii sau sunt persoane
fizice,dar solicita pasune.
Dna. Mitu Venetia:voi stabiliti pretul acum pentru noi,care nu fac parte din Asociatia pentru
alea 27 ha.
Dl.Iordache Marcel:avem 2 puncte distincte.Acum stabilim.
Dl.Secretar:aprobarea incheierii contractelor noi si stabiliarea redeventei.
Dl.Balbae:si redeventa ramane la fel si suntem de acord cu incheierea contractelor.Acum putem
vota.
Unii se abtin,ca ori ei sunt membrii in asociatie ori nevestele.
Dl.Secretar:acum votam pretul redeventei si inchierea contractelor noi cu dansii.
Se voteaza:
-8 consilieri pentru 54lei/ha si 36 lei/ha
-Dl. Dobre se abtine.
Dl.Dobre:eu cand am candidat atunci am avut plangere la Agentia Nationala pentru integritate
pentru o mizerie.
Dl.Secretar:pentru conflict de interese.
Dl.Dobre:pentru o mizerie,nu stiu cine a facut asemenea mizerie.
Dl.Secretar:sunteti de acord cu inchierea contractelor pentru dansii?Vreo clauza anume?
Consilierii:da,suntem de acord!
Dna.MituVenetia:da domnule,imi ia 50 de lei din 700 lei,dar unii au 10 oi/1 ha,dar noi 3 vaci/1
ha.
Dl.Iordache Marcel:atunci luati si partea cealalta.
Dl.Secretar:deci daca nu se ajunge la o intelegere amiabilala,se scoate la licitatie.
Dl.Primar:daca nu ajungeti la o intelegere,scoatem la licitatie si nu va beneficia nimeni de
redeventa.Nu puteti depune niciunul la APIA,ca termenul e foarte lung.
Dl.Babei:cand o sa expire contractul, dumneavoastra o sa ii prelungiti contractul pe aceeasi
suprafata la Zoo Suflar.
Dl.Primar:la cate sesizari sunt, nu semnez niciun contract.
Dl.Iordache Marcel:Suflar Zoo,el vine isi ia adeverinta de la Primarie,el n-a declarat ca a
vandut vacile.Are 96 sau nu stiu cate vaci si vreo 300 de oi.El acum vine dupa adeverinta si
daca nu s-a inregistrat ca a vandut,cum ii da?
Dl.Primar:el vine cu adresa asta in care spune ca are atatea vaci si oi.E legala sau nu?
Dl.Iordache Marcel:da,dar atributia primariei este sa verifice.Tu ii dai adeverinta,dar trebuie sa
verifici.Apareti in imposiblitatea ca ati dat o adeverinta fara justificare.Cand s-a facut comisia
numai eu si cu Dobre am venit.Haideti sa fim seriosi.
Dl.Balbae:contractele trebuie facute la inceputul anului,nu in iulie.
Dl.Iordache Marcel:ca la APIA contractul e valabil de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie.
Dl.Primar:voi veniti luni dimineata si eu cu Dl Vice si Dl Secretar facem un calcul,cota aia si
vedem cum iese.
Dl.Vice:vreau sa mai fac o precizare.Deci cand expira contractul la toata lumea,se spune ca sunt
de acord sa cedeze,automat ca veti mai ceda. Ca voi declarati acuma pana in 15 mai,si nu mai
puteti sa modificati ca mergeti pe subventie.Si se va prelungii pana la anul sau inca jumatatea
contractului.
Dl.Primar:pana la 31 decembrie.
Dl.Vice:si plecam de la 1 ianuarie cu totii,ca pierdem acum.



Dl.Primar:deci de la prefectura mi-a spus asa:contractele care sunt in vigoare,duse si trase de
par pana la 31 decembrie,cu act aditional.Si de la 1 ianuarie facute noi contracte conform
contractului cadru din OG 34/2013.Abia le trimit instiintari cu continuarea contractului.
Dl.Iordache Marcel:pai da,dar daca suntem si noi de acord.La Bodea nu avem nici o
obiectiune,dar la ceilalti...
Dl.Balbae:un act aditional se poate face pana la 31 decembrie si incepand cu 01 ianuarie va
anuntam ca va fi nevoie sa diminuati cu 20 ha suprafata totala.
Dl.Primar:presupunem ca o sa gasim la Suflar Zoo,ca nu mai sunt animale,si e pasune,atunci e
mai convenabil.
Dl.Iordache Marcel:nu avem treaba cu zona de impadurire,in aia nu ne bagam.
Dl.Secretar: Cu contractele cum ramane?
Dl.Primar:voi daca vreti suparafata aia,veniti luni si va facem contractele la 3 persoane,ideal ar
fi unu sa faca.
Dna. Mitu Venetia:este intelegere.
Dl.Secretar:intelegerea scrisa trebuie s-o dati.Trebuie incheiat act aditional.
Dl.Vice:le facem act aditional si plecam cu pastorala de la 01 ianuarie.
Dl.Primar:ce facem cu alde Babei?Trebuie sa vorbim cu Suflarul.
Dl.Secretar:o sa le facem notificare prin care sunt de acord cu inchierea actului aditional.
Dl.Balbae:faceti notificarea aia,ca daca nu se prezinta in termen de 10 zile,se reziliaza
contractul si i se opreste tot.
Dl.Primar:pai ma duc sa ma lupt cu Bazbanela?Ma duc si il intreb daca a eliberat vreun
document acestui om si zice ca nu poate sa imi spuna.
Dl.Iordache Marcel: pai vedeti aici,trebuie comisie din partea primariei si a consilierilor.
Dl.Primar:deci voi vreti luni sa va faca contracte,redeventa cum am stabilit-o.Cu ceilalti facem
act aditional pana la sfarsitul anului?
Consilierii: 9 voturi ,pentru,

9. DIVERSE
- Dl.Primar citeste referatul D-lui Luca Stefan, prin care solicita premierea familiilor ce au

implinit 50 de ani de casatorie.
Dl.Vice:sunt vreo 7-8 familii momentan.
Dl.Primar:vom bugeta bani pentru la anul si ii vom premia.
Dl.Primar:da trebuie un referat de la contabilitate prin care sa spuna ca putem sa le dam cate 50
de lei sau cat avem in buget.
Dl.Primar:trebuie sa dam o hotarare pentru asta.
Toti consilierii sunt de acord.

- Dl.Primar:va aduc la cunostinta ca o sa continuam contractual cu programul de
contabilitate,cu SC ADY COM SOFT.

- Cererea lui Vatmanciuc (Ilgani) - cere subvetionarea energiei.
- Dragan Mariana-solicita marire taxelor de producator.

-atestat producator-20 lei
-carnet producator-20 lei
Toti consilierii sunt de acord.

- Cerere Silbuchi Mirela-doreste cumparare teren.
Dl.Primar: uite cum n-am supus atentiei evaluarile de la terenuri Malcoci.
Dl.Iordache Marcel:cat a iesit?
Dl.Secretar:2-3 euro.
Dl.Primar:iese cam 1500 euro terenul.



Dl.Primar:deci lotizarea noua din Malcoci iese la 69mil/500mp.La Ilgani a iesit 2500
euro/1000mp,si acolo unde sta Milea a iesit 3000 euro/1000mp.
Dl.Iordache Marcel:nu e mult,e bine.
Dl.Primar:aducem bani la buget.
Toti consilierii sunt de accord, 10 voturi pentru

- Dl.Primar:pe FLAG vrem sa facem iluminatul public,vrem sa facem acostatul asta la
malul Dunarii.

Dl.Balbae:pai vrem sa facem,dar facem ceva,ca iar intram aici,platim o taxa.
Dl.Primar:astia au fost cei mai seriosi.Cu asta am facut drumurile la Nufaru. In 6 luni s-a
terminat proiectul.
Dl.Iordache Marcel:depinde ce proiecte vrem sa facem.
Dl.Primar:se poate merge pe iluminat,terminam odata toata comuna de iluminat pe
leduri.Amenajara domului.
Dl.Iordache Marcel:amenajarea domului si pe malul stang si pe cel drept.
Dl.Primar:deci daca sunteti de acord sa ne inscriem la FLAG?
Consilieri:da
Dl.Dobre:da cu astia de la Malcoci ce mai facem?
Dl.Primar:cu asta facem podurile si tractorul.

- Dna Dragan Valentina–solicitia aprobare servicii de expertiza tehnice,camin cultural
Nufaru si scoala Nufaru.

Dl.Primar:avem proiect pentru Nufaru pe POR care se ridica la vreo 600.000 mii euro si
extindere avem la scoala.Valoarea estimata a contractului este de 30.000 lei dar nu platim
noi,platim doar din fonduri europene.
-Extindere si modernizare dotare scoala Nufaru,construire scoala si teren sport-3 mil.300.000

pe PNDL.
-Reabilitare modernizare si dotare camin cultural Nufaru-1 mil lei .PNDL
-Servicii consultanta analiza economica-12.000 lei
-DALI extindere,modernizare, dotare scoala Nufaru-60.000lei/fonduri europene.
- Studii geo-50.000lei
-Audit energetic-20.000lei

Toti consilierii sunt de accord, 10 voturi pentru

- Dl.Iordache Constantin:propun sa se faca ziua comunei.
Dl.Primar:sa nu luam hotararea astazi,ganditi-va si la denumire si cand ar fi perioada potrivita.
Pentru asta trebuie sa infiintam o asociatie culturala.
Dl.Vice:ansamblul putem sa il transformam in asociatie.
Dl.Primar:putem sa ii spunem Asociatia Nufarului.
Dl.Iordache Constantin:putem sa o facem la sfarsitul lunii mai.Si haideti sa turnam asfalt macar
pe strada Bisericii.
Dl.Primar:pentru la anul sa prindem in planul de achizitii.Cat putem sa facem cu ciment,cu
dale,dar cu dale cred ca e costisitor.
Dl.Iordache Marcel:nu,nu.O mazga de asfalt sa punem domnule.
Dl.Primar:pietrisul l-am pus.
Dl.Iordache Marcel:domnule primar asfalt second-hand,la mana a doua care e la jumate din
pret.Exista domnule,la statiile de asfalt exista asfaltla mana a doua. Adica asfaltul ala care il ia
de pe sosea il duce si il reconditionaza.
Dl.Primar:trebuie studii de fezabilitate,iar investii....intram intr-un rahat.



Dl.Iordache Marcel:da,dar trebuie facut ceva.
Dl.Dobre:e usor sa facem o asociatie.Va dau un exemplu:cand ati preluat mandatul,aveati 2
asoctiatii:”Asociatia sportiva Nuferii Deltei” si „Asociatia Luceafarul Malcoci”. Cum ati
promovat domnule primar aceste 2 asociatii?
Dl.Primar:eu nu am stiut de ele.Presedinte cine era?Ca trebuia sa aiba un responsabil.
Dl.Dobre:pai de ce le facem, daca nu le promovam?
Dl.Primar:nu au fost facute in mandatul meu si nu mi-ati adus la cunostinta decat acum.
Dl.Dobre: facem cate un meci de fotbal cu comuna, adunam copiii,nu de vin doar aia de la PSD.
Cum asa? Asociatia sportiva, este asociatia domeniilor din comuna.
Dl.Iordache Marcel:”Nuferii Deltei” chiar exista.Aveam stadionul asta aici,aveau steaguri.
Dl.Primar:o sa fie o asociatie culturala, o sa trebuiasca sa pregatim niste bani, in cadrul
asociatiei,partea noastra.
Dl.Iordache Marcel:avem masina aceia de la Malcoci, care sta acolo in curte se degradeaza.
Haideti sa o aducem s-o facem si sa o folosim pentru noi.
Dl.Primar:trebuie cauciucuri,trebuie facuta revizia.

- Dl.Iordache Marcel:asa e,dar se duc copiii la activitati.Mai am o problema sa va relatez.E
problema rezolvarii cimitirului.

Dl.Primar: am fost la tataul lui Venetia,el a zis ca terenul ala e in jumatate.
Dl.Iordache Marcel:4000mp este al bunicului si 4000 a e a lui.La taicasu exista mai multi

mostenitori.Am discutat cu tanti Pamfilia si mi-a zis in felul urmator: ”Marcele, daca noi facem
dezbaterea mostenirii la socrumiu, trebuie sa mai dam bani de la noi.Pentru noi nu e
echitabil.Dati-ne alt teren la schimb”.Ghita a zis si el ca e de acord cu chestia asta.Haideti sa le
dam niste teren la schimb.
Dl.Iordache Marcel:nu,ii dam titularului.Ghita are mostenire de la ta-su.El are partea

lui.8000mp are Ghita. Maria are 5000mp si 5000mp are sora lu nevasta lui Pavel,care sta in
Tulcea.
Dl.Dobre:cum suna Nufaru,si cum suna Sfantul Gheorghe?Nufaru e o poarta de intrare in

Delta.Cand trec turistii ar trebui sa ia rosii,miei.Nimic nu s-a facut.Luau legumesi crestea
puterea.

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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