JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 23 mai 2018
Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr. 96 din 18 mai 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 consilierii alesi in functie. Absent este dl consilier Dobre Eugen, fiind
present la Judecatorie Tulcea.
Şedinţa ordinară din 23.05.2018 va avea următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale incheiate in sedinta ordinara din
ziua de 17 aprilie 2018, in sedinta de indata din ziua de 08 mai 2018 si in sedinta de indata din
ziua de 14 mai 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 aprilie 2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei
Nufaru la sfarsitul trimestrului IV al anului 2017.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA
MALCOCI, COMUNA NUFARU, JUDETUL TULCEA”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de masuri necesare pentru interzicerea abandonarii,
aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Nufaru .
6. Proiect de hotarare privind modificarea partiala a Anexei nr.2 la Hotararea
nr.102/21.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul
comunei Nufaru .
7. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in
suprafata de 500 mp doamnei Dimofte Marcela in vederea construirii in mediul rural a unei
locuinte proprietate personala.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de trecere, folosinta, uz si servitute pentru
drumurile de exploatare aflate in domeniul public al comunei Nufaru, jud. Tulcea pentru SC
ALDO ESTLEG SRL.
9. Diverse .
Dl. Primar: iluminatul public il facem la toata comuna, asfaltarea la toata comuna. Altceva ce
mai vrei?
Dl. Iordache Marcel: totul se face doar pentru Malcoci !
Dl. Primar: in Nufaru se asfalteaza 3,1 km, in Malcoci 3,6 km.
Dl. Iordache Marcel: Sefu, n-am nimic cu nimeni, dar faceti-leca atunci cand pui intr-o balanta,
Malcociul sa nu atarne mai greu. Sa fie cam la fel investitiile.
Dl. Primar: dar de ce nu discuti cu directoarea de la Scoala?
Dl. Iordache Marcel: nu s-a facut niciodata o balanta a investitiilor !
Dl. Primar: Dansa a venit cu problemele astea, n-am venit eu cu problemele scolii.Nu stiam ca
la aia le curge in clasa, ca s-au luat solzii aia de acolo de pe cladire. Voi nu stiti?
Dl. Iordache Marcel: acuma s-a rupt si dusumeaua, acuma au putrezit si peretii, acuma s-au
facut toate.

Dl. Primar: dar tu ai fost pana acolo sa vezi, Marcele?
Dl. Iordache Marcel: n-am fost !
Dl. Primar: dar ia du-te si vezi in ce conditii stau oamenii aia acolo !
Dl. Iordache Marcel: facem altceva . De la bugetul local, cati bani se strang pe Nufaru? Si in
functie de astea, dam prioritatile investitiilor.
Dl. Alin Pacuraru : am fost sunat de dl.Secretar si chemat in sedinta, in legatura cu solicitarea
pe care am facut-o, de servitute la drum. Avem proiect European, aprobat, avem contract de
finantare si suntem in faza de PUZ.
Dl. Balbae: asa se face la fondurile europene.
Dl. Primar: drept de servitute, sa foloseasca drumul.
Dl. Balbae: deci trebuie o aprobare din partea UAT-ului ca sa aiba acces pe drum. Am dat la
toti care au facut investitii.
Dl. Primar: drumurile pana la urma sunt publice.
Dl. Iordache Marcel: sunt publice, dar in solicitarea dumnealui trebuia sa mentioneze cu ce se
ocupa societatea. Dar, in principiu noi suntem de acord cu chestiile astea.
Dl. Secretar: arhitectul cere. Ca prima data i-am dat raspuns ca i s-a dat acordul de principiu,
dar nu vrea asa. Vrea o hotarare nu doar acordul.
Dl. Balbae: am mai facut noi o treaba din asta. Am mai dat.
Dl. Primar: ma uitam aici, si extindere retele de canalizare- este 429.000 euro. Stiti ce inseamna
asta? Asta inseamna forarea unui nou put si am gasit terenul nostru, nu mai cumparam de la
Mischie. De la malul ala de acolo, ne dam putin mai asa, si restul ii dam lui. El nu e intabulat. Il
intabulam noi cu 500 mp si o sa foram un nou put, pentru Malcoci putul ala.
Dl. Iordache Marcel: domnule Primar, tot ce vine scris si aprobat, ramane aprobat. Da domnule,
sunt hartii, dar nu s-au discutat. Noi discutam numai Malcociul.
Dl. Primar: de o luna jumatate- doua discutam despre scoala Nufaru.
Dl. Iordache Marcel: aceeasi chestie trebuia bagata si pentru Nufaru.
Dl. Primar: Nu auzi ca nu avem avizul de la Culte !
Dl. Iordache Marcel: aici are avizul? Avizul pentru poduri a fost? N-a fost ! Avizul pentru canal
a fost? Avizul pentru gardinita a fost? Ne-ati chemat de urgenta pentru gardinita ! Nu s-a opus
nimeni.
Dl. Primar: doar stii ca e problema grea cu Nufaru .
Dl. Iordache Marcel: Da, stiu.
Dl. Iordache Constantin: in planul de realizare pe anul 2016 era gradinita in localitatea Nufaru.
Dl. Primar: in comuna Nufaru.
Dl. Iordache Constantin: nu, in localitatea Nufaru.
Dl. Primar: oameni buni, copii avem foarte putini.
Dl. Iordache Marcel: pentru gradinita avem copii putini, dispensarul nu stiu ce….
Dl. Primar: dispensarul se va face !
Dl. Iordache Marcel: se va face ! Numai vorbe !
Dl. Primar: crezi ca eu sunt impotriva?
Dl. Iordache Marcel: chestia asta, eu nu ca sunt contra, nu sunt contra, dar vreau ca in lista de
prioritati, unde apare scoala din Malcoci, sa apara si scoala din Nufaru !
Dl. Primar: dar este !
Dl. Iordache Marcel: a, este, dar este la urma si inca nu se discuta in sedinta de consiliu local.
Eu va mai spun o chestie: daca o sa mai mosteniti un mandate sau doua, poate o sa se realizeze
si scoala Nufaru. Daca o sa mai mosteniti doar un mandat, nu se stie daca o sa faceti scoala
Nufaru.
Dl. Primar: eu bat pariu cu tine ca anul viitor, cel tarziu 2020, scoala din Nufaru e gata?!
Dl. Iordache Marcel: asa cum ati facut pariul si cu dispensarul?
Dl. Primar: ce-am facut cu el? Ce, s-a terminat dispensarul?

Dl. Iordache Marcel: nici nu s-a inceput.
Dl. Primar: o sa-l incepem. Ce vrei sa fac? SF-ul e gata, l-a depus saptamana asta .
Dl. Viceprimar: eu nu inteleg de ce domnul Iordache Marcel este atat de reticent cand va
exprimam aceste chestiuni aici .
Dl. Iordache Marcel: toate investitiile pana acum le-am aprobat pe toate pe Malcoci, niciunul
pe Nufaru. Spune-mi si mie ce s-a realizat pe Nufaru? S-a decolmatat canalul?
Dl. Primar: o data la doi ani trebuie decolmatat canalul.
Dl. Iordache Marcel: corect, l-ati decolmatat, ati cheltuit niste bani pe raza satului Malcoci,
cheltuiti si pentru Nufaru. Sau raza comunei Nufaru e numai Malcoci?
Dl. Primar: Marcele, si ce citesti tu acolo, alea sunt promisiunile mele, e treaba mea. Lumea nu
ma mai alege, ce treaba ai tu cu asta?
Dl. Iordache Marcel: mai aveti 2 ani, in 2 ani nu puteti sa le faceti.
Dl. Primar: de unde stii? Deci ne-am propus, si ceea ce mi-am propus, o sa le dau curs.
Dl. Iordache Marcel: la noi numai se incep lucrarile si se lasa asa. Numai franturi de lucrari.
Dl. Primar: speram ca la nivel inalt, acolo, sa fie liniste si sa se deblocheze astea.
Dl. Iordache Marcel: mizerie si gunoaie persista, scoala nu stiu care nu s-a facut, canalele- alea
3 canale prin care curge toata apa din camp in satul Nufaru, nu s-au facut. Croitoru Ion a depus
o sesizare cu gunoaie, cu rapa in care se arunca diverse, s-a facut ceva? Nu s-a facut. Nu s-a
facut nimic.
Dl. Primar: el a venit pentru sosea.
Dl. Iordache Marcel: nu, nu. Croitoru Ion nu a venit pentru sosea. Va aduceti aminte, a scris
baiatul si hartia, a fost inregistrata. Deci numai franturi. Hai domnule sa facem ceva.
Dl. Primar: uite ca n-am taiat nici o panglica.
Dl. Iordache Marcel: pai n-ati taiat de cand sunteti, si nici n-o sa mai taiati!
Dl. Primar: am mai taiat !
Dl. Iordache Marcel: ati taiat ! Spuneti si mie unde ati taiat ?!
Dl. Primar: La Centrul de informare .
Dl. Stratopol: da ati vazut ca la Centrul de Infomare, aici in fata, cade tencuiala ?
Dl Primar: au garantie. I-am chemat, au venit si o sa rezolve.
-Au vazut, remediaza. Bine ca inauntru stam bine. Ca a cazut afara acolo niste placi, o rezolvam
si pe aia.
Dl. Iordache Marcel: Dl.Dobre, nu cred ca ajunge pentru ca are proces astazi. E chemat in
instanta cu fosta contabila.
Dl Secretar: inseamna ca este motivat. Nu il putem pune absent nemotivat
Dl Iordache Marcel: declara deschisa sedinta.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale incheiate in sedinta
ordinara din ziua de 17 aprilie 2018, in sedinta de indata din ziua de 08 mai 2018 si in
sedinta de indata din ziua de 14 mai 2018 . (3 sedinte)- toti ”pentru”
Dl. Iordache Constantin: Propun si eu sa se scoata punctul ”Diverse” ca niciodata nu se
discuta.
Primar: Nu exista. Se discuta cereri, se discuta mai multe.
Dl. Cazacencu: presedintele de sedinta sa citeasca toate cererile de la diverse.
Secretar: sigur ca da.
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 aprilie 2018- 10 voturi ”pentru”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
comunei Nufaru la sfarsitul trimestrului IV al anului 2017- 10 voturi ”pentru”

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI
EXTINDERE SCOALA MALCOCI, COMUNA NUFARU, JUDETUL TULCEA”.
Dl. Iordache Marcel: cititi nota de fundamentare, ca acolo scrie tot ce vreti sa faceti.
Dl. Primar citeste ceea ce trebuie facut in reabilitare.
Dl. Luca Stefan: cand se face reabilitarea?
Dl. Primar: cand se da drumul. E pe fonduri europene. Cand o sa primim proiectul, il vom face.
Noi momentan am depus.
Dl. Luca Stefan: avem 2 ani de zile de cand tot facem cimitirul.
Dl. Primar: discutam la diverse problema aia. De data asta, ma angajez eu, ca sa terminam
discutia, cu nea Marcel, merg eu la Zibileanu ca sa vedem daca ne aproba sau nu chestia aia. Nu
avem noi de unde sa luam teren. Hai sa discutam la diverse problema asta. Deci investitia este
de 300.000 euro, la scoala Nufaru investitia este de 700.000 euro.
Dl. Iordache Marcel: asa este, dar trebuie sa le bagati pe amandoua.
Dl. Cazacencu: am cheltuit 500 milioane pe proiect. Sunteti siguri ca noi o sa facem investitia
aia?
Dl. Primar: cine sa cheltuie atatia bani ?
Dl. Cazacencu: pai spune clar 2% din valoarea….
Dl. Primar: da, 50.000 lei.
Dl. Cazacencu: 49.000 lei.
Dl. Primar: pai ce noi cheltuim inainte?
Dl. Cazacencu: ati cheltuit 800 milioane pe proiectul ala.
Dl. Primar: cine a spus ca a cheltuit atatia bani?
Dl. Cazacencu :Curtea de Conturi, domnul Primar. Cu reimpadurirea cum ramane???
Dl. Primar: pai e vina mea ca nu imi dau aia finantare? Noi nu cheltuim, nu incepe
investitia...Dar tu trebuie sa stii mai bine ca mine, nu incepe investitia, nu decontez nici un leu,
daca nu ai investitia inceputa. Ala era pe PNDL, cu impadurirea.
Se supune la vot:
Dl. Iordache Marcel: eu m-am abtinut. Milea s-a abtinut.
Dl. Primar: atunci Mitica de ce mai venim la sedinta daca ne abtinem.
Dl. Iordache Marcel: v-am expus si motivele pentru care ma abtin. Nu se tine cont de balanta
investitiilor.
Dl. Viceprimar: la nici o investitie nu s-a tinut cont. Nu mai facem nimic. Eu ma apucasem de
un proiect, da domnul Cazacencu, si am consumat niste bani. Nu eram sigur daca iau proiectul
da am vrut. Nici eu nu eram sigur.
Dl. Iordache Marcel: nu s-a aprobat nici un proiect pe Nufaru din banii de la comunitate.
Dl. Primar: haideti sa nu facem o chestie urata. Suntem oameni. Nu fac nici pentru mine, nici
pentru Marcel.
Dl. Iordache Marcel: toata lumea plateste contributii. Haideti sa facem si pentru Nufaru.
Dl. Primar: vreti sa va mai spun ceva? Dumneavoastra ati vazut ca 800.000 lei avem pentru
dispensarul Nufaru? Aici sunt singurii bani din bugetul local. Si este aprobat in planul de
investitii.
Dl. Iordache Marcel: faceti altceva domnule. Faceti o investitie pe Malcoci faceti si una pe
Nufaru. Ne-ati chemat in sedinta si ne-ati supus aprobarii numai investitii pe Malcoci.
Dl. Balbae: nu o sa aprob nici asfaltarea din cartierul nou din Malcoci.
Dl. Iordache Marcel: da de ce sa nu o aprobam?
Dl. Balbae: da, nu vreau eu sa o aprob. Daca nu face strada mea, de ce s-o faca pe a lui Milea in
Malcoci? Pai daca facem asa?
Dl. Primar: e votat in planul de investitii si avem prevazuti 870.000 lei, care sunt banii primariei
blocati in aceasta investitie.

Dl. Iordache Marcel: domnule,supunem la vot: cine e pentru, cine e contra, cine se abtine.
Dl. Primar: daca dam o pilda de genul asta, o sa apara dihonie intre sate. Nu e bine.
Dl. Iordache Constantin: si ce?
Dl. Primar: Marcel de ce nu vrea aici?
Dl. Iordache Constantin: ca nu faceti si in Nufaru.
Dl. Iordache Marcel: n-ati facut corect domnule.
Dl. Primar: nu trebuie sa ajungem la asemenea chestiuni. Pentru ca va spun sincer, este asa:
strazi comuna Nufaru-1 milion euro. In Victoria sunt 2 strazi, in Malcoci este 1.6 km, la Nufaru
sunt 3,8 km. Nu de mine depinde. Sa terminam cu dihonia intre sate. Indiferent unde se face, se
face pentru copii. La Malcoci merg si copii din Victoria, ca si la Nufaru, merg si copii din
Nufaru la Malcoci la gradinita si la scoala. Ati vazut ce fel arata gradinita din Malcoci? Ca
doar nu fac cladire noua, se face reabilitare.
Dl. Iordache Marcel: ai de la expertul tehnic?
Dl. Primar: are expertiza facuta.
Dl. Iordache Marcel: si cade?
Dl. Primar: dar tu ai intrat inauntru sa vezi ce e acolo?
Dl. Iordache Marcel: daca a fost lasata in paragina.
Dl. Primar: hai sa terminam cu prostiile.
Dl. Luca Stefan: domnule Primar, sa facem si scoala din Nufaru. Daca o aprobam pe aia din
Malcoci, sa o aprobam si pe asta.
Dl. Primar: da normal. Intr-o luna-doua o sa fie aprobarea si la aia.
Se voteaza:
-6 voturi ”pentru”
Dl. Iordache Marcel: v-am spus, nu sunteti corecti in ceea ce priveste echivalenta investitiilor.
Dl. Primar: asta a iesit pe valoarea mica.
Dl. Iordache Marcel: domnule nu punem in discutie acest punct cu scoala . Punem in discutie
gandirea dumneavoastra, ca toate le faceti in Malcoci, si pe Nufaru nimic. Programarea
investiilor. D-le faceti programarea investitiilor.
Dl. Primar: da nu fac eu programarea investitiilor.
Dl. Iordache Marcel: dumneavoastra faceti programarea. Faceti ceva putin, da tot sa faceti.
Numai Malcociul, numai Malcociul. Maine o sa veniti la sedinta urmatoare si o sa spuneti ca e
o situatie de urgenta, sa aprobam, nu stiu ce, da tot pe Malcoci. Luam in urma toate sedintele de
C.L si o sa vedeti ca n-ati facut nici o investitie pe Nufaru. Toate pe Malcoci. Pe Malcoci sunt
trotuare, sunt rigole de scurgere a apei, sunt podete, sunt nu stiu ce, aici nu e niciun podet.
Programati investitii si pe Nufaru.
Dl. Primar: da nu depinde de mine. Depinde cum iese de la consultant. Daca avizul nu iese. E o
situatie mai deosebita cu Nufaru ca e pe sit. Nu iese avizul de la culte.
Dl. Iordache Marcel: nu iese avizul pe Nufaru, dar de ce nu iese avizul de indiguire a
Partizanilor ca acolo nu e sit. Sa refaceti malurile la Partizani, ca la Mihai in poarta si la nea
Vasile Ene apa a scobit digul. Unde e reprezentantul primariei cu situatii de urgenta sa faca
raport ca sa le bage in investitii ?
Dl. Primar: si vrei sa spui ca la Ilgani nu am facut diguri?
Dl. Iordache Marcel: malul Dunarii, aici cum se naviga, bat valurile si se spala digul. Stiti ca s-a
facut scorbura la Mihai in poarta?
Dl. Primar: eu am fost cand era apa mare. Dar nu e corect ce faceti acum.
Dl. Iordache Marcel: dar nici din partea dumneavoastra nu e corect ca nu apreciati ambele
localitati.
Dl. Primar: cum sa nu apreciez? Deci mai mare investitie de drumuri si dispensarul din
Nufaru....deci dispensarul din Nufaru intrece toate investitiile , va spun! Deci este ban din

bugetul local: 900.000 lei. Aia sunt banii bugetati de dumneavoastra, ii puneti pe lista de
investitii.
Dl. Iordache Marcel: si de ce nu ati facut pe fond european?
Dl. Primar: pentru dispensar nu este. Deci avem banii pentru dispensar. Sunt opriti din excedent.
Dl. Iordache Marcel: Caminul Cultural cum s-a facut in Malcoci? A amenintat cineva atunci,
cand s-a cheltuit banul public? Era primar de Nufaru atunci. Pai si atunci a amenintat cineva ca
s-au cheltuit 9 miliarde bani publici pe Sediul Social Cultural Administrativ pe Malcoci? Nu a
amenintat. Numai acum se pune in discutie problema investitiilor pe localitati.
Dl. Primar: avem 9 miliarde dl Cazacencu. Banii sunt bugetati pentru investitia Nufaru.
Se voteaza:
-Dl.Cazacencu, Dl. Iordache Marcel se abtin.
Dl. Iordache Marcel: la noi nu merge, da la Luncavita de ce merge? S-a schimbat pe alte masuri
si are la ora actuala vreo 23 de proiecte in derulare.
Dl. Primar: iti spun eu ce are la Luncavita. A fost vina lu dl. Teodorescu si l-a lasat. Ne-a spus
noua ”nu bagati pe PNDL drumuri” si singurul care a scapat, Ilie, a bagat. Nu e pe fonduri
europene.
Dl. Iordache Marcel: da, dar a reusit sa faca comuna aia o floare.
Dl. Secretar: avem iluminat public pe fonduri europene.
Dl. Primar: da pe fonduri n-a luat nimeni nici un ban pana acum.
Dl. Iordache Marcel: uitati-va la Primaria Frecatei cate investitii au. Si pe Cataloi si pe Frecatei
si pe Posta si Telita.
Dl. Primar: pai da, dar acolo nu se abtine lumea.
Dl. Iordache Marcel: da aici cine se abtine?
Dl. Primar: pai tu nu vezi ca tu vreii sa te abtii?!
Dl. Iordache Marcel: Voturi finale???
- se voteaza ,,pentru,, cu 8 vouri si 2 abtineri, dl Cazacencu Darius si Milea Dumitru.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de masuri necesare pentru interzicerea
abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Nufaru 10 voturi „pentru”
6. Proiect de hotarare privind modificarea partiala a Anexei nr.2 la Hotararea
nr.102/21.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 la
nivelul comunei Nufaru -10 voturi ”pentru”
Dl. Primar: pentru atestatele de producator. S-au micsorat de la 80 lei la 40 lei.
7. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in
suprafata de 500 mp doamnei Dimofte Marcela in vederea construirii in mediul rural a
unei locuinte proprietate personala - 10 voturi ”pentru”
Dl. Primar: indeplineste conditia,are 1 an si 3 luni cum ne-a fost vorba. Are buletin de Malcoci.
Deci acolo, la dreptul de servitute sunteti de acord, da?
Dl. Iordache Marcel: trebuie sa ii dam omului dreptul sa faca treaba
Dl Primar: in lotizare trebuie sa dam locurile de casa neaparat, nu trebuie sa mai fiti impotriva.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de trecere, folosinta, uz si
servitute pentru drumurile de exploatare aflate in domeniul public al comunei Nufaru,
jud. Tulcea pentru SC ALDO ESTLEG SRL. -10 voturi ”pentru”
9. Diverse
Dl. Iordache Marcel : „Diverse” un punct foarte controversat, in care se va face definitivarea
oricarei discutii. Acum ii dam dreptul domnului primar sa ne expuna.
Dl. Primar: avem prins in planul de investii electrificarea lotizare Malcoci. Am vrut sa va aduc
la cunostinta si dumnevoastra contractul, anul asta trebuie sa dam 30% din suma. Avem bani
bugetati si pentru asta. Sa vedem la anul cum vom face rost de restul de bani, daca e un termen.
Dl. Iordache Marcel: noi trebuie sa dam un avans.

Dl. Primar: noi trebuie sa dam avansul. Dar este in planul de investitii. Nu avem ce face.
Dl. Iordache Marcel: cine e pentru continuarea electrificarii lotizarii? Trebuie sa-i dai omului
apa si curent.
Dl. Primar: 400 si ceva de mii.
Dl. Secretar: 488.000 lei
Dl. Primar: exista obligatia legala. Noi nu trebuia sa le dam aprobarea lor, daca nu aveam
utilitatile. Mitica stie.
 Refereat Dragan Valentina- solicita aprobare lista de investitii Studii de fezabilitate
Modernizarea si eficientizarea iluminat public stradal in comuna Nufaru,judetul Tulcea.
Proiectul este gata pe data de 4, ne costa numai 5.000 lei de iluminat si il bagam pe FLAG si
speram sa-l castigam. Iluminatul se face pe toata comuna.
Dl. Primar: aceste dosare merg la preselectie. Nu stie nimeni daca le aproba sau nu le aproba.
Dl. Iordache Marcel: haideti sa il lasam pe Dl.Primar sa ne expuna toate problemele.
Dl. Primar: Toader Iordan, padurarul, a spus ca are 15 vaci, intr-o cerere. Nu a venit cu nici o
dovada. Nu e in registrul agricol.
Dl. Iordache Marcel: domnu Primar, eu sunt agricultor pe raza comunei iar vacile lui ma
deranjeaza uneori.
Dl. Primar: dar le are?
Dl. Iordache Marcel: are vaci. Acuma ca le are inregistrate sau nu, el are vreo 9 vaci care umbla
mereu prin tarlale. Poate are si mai tinere , care nu le cunosc, dar eu le cunosc animalele la
fiecare.
Dl. Primar: e o problema, trebuie sa o discutam foarte serios, ce au facut baietii astia care le-am
dat pasune la Ilgani. Nu e o chestie frumoasa. M-au sunat brunetii lu Nea Fane, astia nu-i lasa
sa priponeasca in islaz. Domnule, nu e frumos.
Dl. Iordache Marcel: Toader Bogdan si-a inchis cu gard acolo, apoi decupleaza curentul si duce
vacile acasa. Gabi a luat zona aia din spatele santierului si vrea numai el sa priponeasca. Asta e
situatia.
Dl. Secretar: trebuie numita o comisie pentru urmariea acestor contracte.
Dl. Iordache Marcel: adica Gabi le tine legate in pripon.
Dl. Luca Stefan: in contractele alea care le-ati facut in sedinta trecuta cum s-a dat terenul ala, de
cap de vaca?
Dl. Secretar: asa cum ati votot dumneavoastra.
Dl. Iordache Marcel: lu Gabi i-am dat 5ha.,noi am voatat asa consiliul local nu altcineva
Dl. Secretar: ei au facut ce au vrut nimeni nu a tinut cont, vam spus lor li se atribuie cel mai
mult dar ati fost de acord.
Dl. Luca Stefan: am dat un ha/cap de vaca.
Dl. Primar: aproape.
Dl. Luca Stefan: azi ati dat 3 vaci/ha.
Dl. Primar: omul obraznic asa este, nu mai deschidem discutiile.
Dl. Iordache Marcel: acuma, normal si vacile lui Niculae Picioru, si calu si oaia sa pasuneze
acolo. Nu poti sa faci gard pe islaz, ca numai vaca mea sa pasuneze acolo. Pasunam cu totii.
Dl. Luca Stefan: dar cine nu ii lasa sa priponeasca caii?
Dl. Primar: Mitu Gabriel.
Dl. Iordache Marcel: Gabi e un pic mai recalcitrant, dar s-a dus cu toporul sa curete islazul.
Dl. Primar: vreau sa va spun de cimitir. Marcele, cand ai timp, vreau sa mergem amandoi la nea
Zibileanu.
Dl. Iordache Marcel: ii dam un telefon si mergem si acum.
Dl.Luca Stefan: i-a spuneti cu cimitirul. Terenul ala la care am fost noi acolo, sub pod?
Dl. Iordache Marcel: nu avem sa dam teren in compensare. Primaria putea obtine acolo, e
aceeasi strada. Problema care e, noi, UAT-UL Nufaru, nu are 1 ha de pamant sa putem da, 1ha

si 3000m trebuie ca sa dam in compensare pentru acel teren. Ei renunta la terenul ala,dar noi
trebuie sa-i compensam cu un ha si 3000 m. Ca ii dam lu Ghita Marcu 8000 mp si lu Maria
Lupu 5000 mp. Daca avem posibilitatea sa compensam cu 1 ha si 3000 mp rezolvam.
Dl. Primar: abia am terminat cu sistematicu asta. Daca terminam cu extravilanul tot de intabulat
anul asta, am rezolvat o problema, avem 3 litigii, le-am rezolvat. Avem o problema cu
Mahmudia care trebuie rezolvata...nu Mahmudia, Bestepe. Sa dam HCL, ne tot preseaza ei, au
limitele teritoriale, si au 46 ha prinse la noi. Oamenii au titluri de proprietate pe Bestepe.
Oamenii sunt din Bestepe. E o chestie neclara.
Dl. Balbae: e terenul lor, dar e trecut la noi.
Dl. Iordache Marcel: cred ca la Livada Bestepe. Ase se numeste.
Dl. Iordache Constantin: livada Bestepe dintotdeauna a fost a Nufarului.
Dl. Primar: noi n-am rezolvat litigiul cu Valea Nucarilor si cu Tulcea. Noi n-am dat HCL
niciodata.
Dl. Iordache Marcel: e o problema mare cu Tulcea si Valea Nucarilor.
Dl. Primar: eu la Tulcea chiar m-am opus si eu chiar nu sunt de acord cu Tulcea. Pana la urma
ei au tras hotarul si fiecare sta pe terenul lor.
Dl. Iordache Constantin: v-ati uitat vreodata asa de curiozitate, pe zonele astea de hotare ale
Nufarului, fata de satele astea. Nu mai sunt. Daca mai avem teren 70%, da nu mai avem.
Dl. Iordache Marcel: pai terenul lui Nufaru era pana sus la complex la Carniprod.
Dl. Primar: in 2010 a semnat Lica protocolul de predare catre Tulcea.
Dl. Iordache Marcel: in 2008.
Dl. Primar: sau in 2008. E o treaba foarte urata, dar s-au angajat ca sa faca protocolul ca il
cedeaza inapoi. Cel mai grav lucru este la Malcoci. Deci toti cetatenii din satul Malcoci li s-a
dat lot de folosinta, si la toata lumea li s-a dat in spatele Carniprodului. Deci acolo sunt sute de
loturi. Li s-a dat 500-1000 mp si tot terenul ala e pe Tulcea. Aia e cea mai grava problema. E o
problema, daca vrei sa-l vinzi sau sa faci ceva, trebuie sa te duci la Tulcea.
Dl. Secretar: singura hotarare privind aprobarea limitelor teritoriale este e cu Maliucul.
Dl. Iordache Marcel: cu Valea Nucarilor, am inteles ca mai e un teren acolo in dreapta pe care
trebuie sa-l luam noi.
Dl. Primar: Valea nu vrea sa ni-l dea.
Dl. Stratopol: dle Primar, aduceti documentul respectiv din 2008, sa vedem ce scrie in el
domnule.
Dl. Secretar: acum le aduc.
Dl. Primar: este semnat protocolul de cedare de dl Tincu.
Dl. Balbae: nu exista HCL de trecere a terenului pe Tulcea.
Dl. Iordache Marcel: dar putem cauta in documentele primariei daca exista.
Dl. Balbae: nu exista nici o hartie.
Dl. Primar: nu e cu nimeni hotararea. OCPI-UL au tras ei granita.
Dl. Iordache Marcel: e vorba acum ca noi sutem pusi in fata faptului implinit si noi nu avem
granite cu localitatile.
Dl. Primar: parerea mea, oamenii aia din Bestepe avand titlu de proprietate, sa le cedam partea
aia. Cu Carniprodul nu mai faci nimic. Au dat hotarare de guvern. Stiti pana unde vine Tulcea?
Pana la strada lu Vasile Balba. Acolo e granita.
Dl. Balbae: strada din spate e granita. Pe partea dreapta unde sunt stalpii e a lui Tulcea, si pe
partea stanga e a noastra.
Dl. Primar: si avem o problema grava. Am pierdut 20 ha teren in instanta, au pierdut astia.
Dl. Luca Stefan: mai am o propunere. Mergeti si vorbiti cu Zibileanu, ca e pentru comuna.
Dl. Secretar: oricum vi se aduce la cunostinta tot ce se intampla ve-ti fi instiintat.
Dl. Iordache Marcel: eu am discutat cu el, l-am intrebat insistent, i-am spus ca pun mare acolo
poarta cimitirului Sf. Constantin. A spus ca mai vedem.

Dl. Primar: si eu am fost si am vorbit.
Dl. Iordache Constantin: eu am propus sa reabilitam cu trotuare strada bisericii, sa o facem sa
arate cat de cat frumos. Caminul si Biserica, pai e rusine ca se duce lumea pe acolo.
Dl. Primar: ne-am dus ieri, am taiat iarba.
Dl. Iordache Constantin: avem copii care merg pe carosabil.
Dl. Primar: anul asta nu avem bani, dar sa nu uiti anul viitor cand facem bugetul sa mentionezi
din nou
Dl. Luca Stefan: ce s-a mai rezolvat cu scoala din Ilgani? Cu aia care stau acolo. Omul ala a
spus ca ii muta, ca a vorbit cu prefectul.
Dl.Balbae: trebuie sa faca cerere pentru loc de casa.
Dl. Iordache Marcel: unul din ei a facut.
Dl. Luca Stefan: si cu ce o sa faca casa?
Dl. Iordache Marcel: dar si-au cumparat 2 masini. Cu ce si-au cumparat? La carciuma stam
toata ziua, masini avem.
Dl. Iordache Constantin: cu ziua Nufarului tot n-am stabilit.
Dl. Primar: ziua Nufarului va fi ziua bisericii la Nufaru, ziua bisericii la Victoria si ziua
bisericii la Malcoci. Unde sa facem? Daca e apa pe stadion,unde sa facem?
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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