
JUDETUL TULCEA 

COMUNA NUFARU 

CONSILIUL LOCAL  

 

PROCES VERBAL 

 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 18 Decembrie 2018 

 

 

Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr. 202 din 15 Decembrie 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. 
Sunt prezenti cetateni ai comunei: Dl. Toader Bogdan.  

 Şedinţa ordinară din 18.12.2018 va avea următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 20 noiembrie 2018. 

2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al 

comunei Nufaru. Judetul Tulcea pe perioada ianuarie- martie 2018. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de 
transport in comun a personalului didactic din unitățile de invătământ de stat din comuna 
Nufăru, județul Tulcea pentru luna Noiembrie 2018. 

4.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 I pe anul 2019. 

5.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune de interes local pentru 

repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de venit minim garantat din coumna Nufaru, 

judetul Tulcea, pentru anul 2019. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice al comunei Nufaru, 

judetul Tulcea pentru anul 2019. 

8. Proiect de hotarare  privind Modernizare doua poduri Malcoci.   

9. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, in suprafata 

de 500 mp atribuit domnului Stefan Cristian in vederea construirii unei locuinte proprietate 

personala. 

10.Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, in suprafata 

de 500 mp atribuit domnului Ganea Silvica Vasilica in vederea construirii unei locuinte 

proprietate personala. 

11.Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, in suprafata 

de 500 mp atribuit domnului Gheorghe Dumitrel in vederea construirii unei locuinte 

proprietate personala. 

12.Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, in suprafata 

de 500 mp atribuit domnului Timofei Alexandra in vederea construirii unei locuinte 

proprietate personala. 

13. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Ali Sener in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte 

proprietate personala. 



14.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Bontoi Anghel Gelu in vederea construirii in mediul rural a 

unei locuinte proprietate personala. 

15.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Bujor Tudor Daniel in vederea construirii in mediul rural a 

unei locuinte proprietate personala. 

16.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Enache Nicolae in vederea construirii in mediul rural a unei 

locuinte proprietate personala. 

17.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Grosu Petrica Aurelia in vederea construirii in mediul rural a 

unei locuinte proprietate personala. 

18. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Munteanu Elena- Alexandra in vederea construirii in mediul 

rural a unei locuinte proprietate personala. 

19. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Petroi Adrian in vederea construirii in mediul rural a unei 

locuinte proprietate personala. 

20. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Sasna Liviu Adelin in vederea construirii in mediul rural a unei 

locuinte proprietate personala. 

21. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Simionov Andreea Sorina in vederea construirii in mediul rural 

a unei locuinte proprietate personala. 

24. Diverse. 

 

Dl Toader Bogdan: eu vreau sa schimb amplasamentul pasunii concesionate. 

Dl. Primar: pasunile le rezolvam dupa 1 ianuarie. 

Dl. Secretar: au aparut 2 proiecte noi pe ordinea de zi: 

 Validarea mandatului de consilier local al doamnei Luca Florentina. 

 Rectificare de buget pe anul 2018. 

Dl. Secretar: supuneti la vot spre aprobare cele doua proiecte noi pe ordinea de zi. 

Dl. Iordache Marcel: sigur ca da. 

 

Dl. Solomencu Ciprian declara deschisa sedinta din 18 decembrie 2018. Va avea urmatorul 

continut: 

 

1. Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 20 noiembrie 

2018. 

-10 voturi „pentru” 

2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al 

comunei Nufaru. Judetul Tulcea pe perioada ianuarie- martie 2018. 

Dl. Secretar: fiecare partid sa propuna. Supuneti la vot. 

- 4 voturi pentru dl. Dragan Ion 

- 6 voturi pentru dl. Iordache Marcel 

Dl. Secretar: deci ramane dl. Iordache Marcel. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele 
de transport in comun a personalului didactic din unitățile de invătământ de stat din 
comuna Nufăru, județul Tulcea pentru luna noiembrie 2018. 



Dl. Primar: avem de decontat 1991 lei. 

-10 voturi”pentru”   

4. 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 I pe anul 2019. 

Dl. Primar: sunt 36 persoane de la Ilgani. 

-10 voturi „pentru” 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019. 

Dl. Primar: referitor la aceste probleme, doamna Dragan Mariana a propus majorarea cu 20%. 

Parerea mea ca este prea mult. Eu zic 10%. 

Dl. Iordache Constantin: eu sunt de acord cu 20%. 

Dl. Primar: ea a facut niste calcule si a pus 20%. Haideti sa supunem la vot pentru 10%. 

Dl. Dobre: eu ma abtin daca  nu se specifica si gradul de inflatie de 3%. 

Dl. Secretar: este inclus asta.   

- 10 voturi “pentru”  

Dl. Dobre: la Taxe si Impozite mai avem si taxele speciale. 

Dl. Balbae: specifica acolo ca doar la Anexa 1 se mareste cu 10%. 

Dl. Primar: 4 lei de persoana taxa la gunoi. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune de interes local pentru 

repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de venit minim garantat din coumna 

Nufaru, judetul Tulcea, pentru anul 2019. 

Dl. Primar: aici avem foarte putini, 13 persoane. 

Dl. Secretar: cei de la ajutorul social. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice al comunei 

Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 2019. 

Dl. Secretar: orice plan de achizitii se poate modifica prin dispozitia primarului si vi se aduce 

la cunostinta. 

Dl. Dobre: la programul de achizitii la Anexa 2, am rugamintea sa modificati cuantumul de 50 

mii lei pentru cursuri de formare profesionala, pentru taxe hoteliere si ce mai e acolo. Propun 

suma de  15 mii lei. Consider o suma suficienta. 

Dl. Primar: trebuie sa facem planul de pregatire profesionala si speram sa se plece la cursuri in 

ianuarie- februarie. Mai am eu delegari, in februarie mai am cu ACOR-ul. Este obligatoriu de 

mers la cursuri. Curtea de Conturi ne obliga. 

Dl. Primar: m-am gandit si suma de 15 mii lei este contravaloarea a 15 cursuri. Cei 15 mii lei 

pe care ii alocam pentru cursuri si taxe hoteliere inseamna 150 milioane. Mai mult de 30 

milioane nu a fost niciun curs. Au fost si taxe de 15- 20 de milioane. 

Dl. Primar: e probabil sa fie cursurile acelea de scurta durata care se fac pe aici pe la Tulcea, 

de o zi- doua. Alea sunt altceva. Dar problema este ca nu prea se fac aici la Tulcea. 

Dl. Dobre: pai se tin cursuri doar la Baile Felix, la Predeal. 

Dl. Primar: va spun de pe acum ca o sa mergem cu cea mai mare firma, sa fie serioasa, cum 

merg si cu ACOR-ul. 

8. Proiect de hotarare  privind Modernizare doua poduri Malcoci. 

Dl. Primar: valoarea proiectului este de 186 mii lei. Noi am mai facut din astea. Ieri s-a 

terminat licitatia la asfaltare. 

- 10 voturi “pentru” 

Dl. Dobre: eu am citit contractul si ei sunt obligati sa termine lucrarea cu tot cu receptie in 36 

de luni. 

Dl. Primar: aia e garantia, 36 de luni. Cum sa fie realizata in 36 de luni?! Eu cred ca o sa se 

faca in jumatate de an. 



       Dl. Solomencu: urmatoarele 4 proiecte de pe ordinea de zi sunt cu retrageri. 

9. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, in 

suprafata de 500 mp atribuit domnului Stefan Cristian in vederea construirii unei 

locuinte proprietate personala. 

10.  Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, in 

suprafata de 500 mp atribuit domnului Ganea Silvica Vasilica in vederea construirii unei 

locuinte proprietate personala. 

11. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, in 

suprafata de 500 mp atribuit domnului Gheorghe Dumitrel in vederea construirii unei 

locuinte proprietate personala. 

12. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, in 

suprafata de 500 mp atribuit domnului Timofei Alexandra in vederea construirii unei 

locuinte proprietate personala. 

Dl. Primar: mai avem in jur de 21 de loturi. La anul o sa facem o comisie sa mergem sa 

vedem. 

Dl. Iordache Constantin: noi am dislocate din pasune o portiune ca sa facem loturi. Noi le 

facem pentru tineretul din comuna noastra. Dar din cati am citit astazi, sunt vreo 4 sau 5 care 

sunt proveniti. Nu dislocam teren din pasune ca sa dam la proveniti. La un moment dat acestia 

o sa vanda. Asta o sa se intample. De ce nu dam tern doar la oamenii de aici? 

       Se voteaza cele 4 proiecte: 10 voturi “pentru” 

Dl. Solomencu Ciprian: acum avem 9 proiecte cu atribuiri. 

13. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Ali Sener in vederea construirii in mediul rural a unei 

locuinte proprietate personala. 

14.  Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Bontoi Anghel Gelu in vederea construirii in mediul 

rural a unei locuinte proprietate personala. 

15. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Bujor Tudor Daniel in vederea construirii in mediul 

rural a unei locuinte proprietate personala. 

16. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Enache Nicolae in vederea construirii in mediul rural a 

unei locuinte proprietate personala. 

17. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Grosu Petrica Aurelia in vederea construirii in mediul 

rural a unei locuinte proprietate personala. 

18. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Munteanu Elena- Alexandra in vederea construirii in 

mediul rural a unei locuinte proprietate personala. 

19. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Petroi Adrian in vederea construirii in mediul rural a 

unei locuinte proprietate personala. 

20. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Sasna Liviu Adelin in vederea construirii in mediul rural 

a unei locuinte proprietate personala. 

21. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp domnului Simionov Andreea Sorina in vederea construirii in 

mediul rural a unei locuinte proprietate personala. 

Dl. Solomencu Ciprian: cine este de acord? 



- 10 voturi “pentru” 

Dl. Dobre: eu sunt “pentru” la majoritatea, cu o abtinere la Petroi Adrian pentru ca este ruda 

cu mine. 

Dl. Dobre: la proiectul cu podurile trebuie sa fim atenti la termenul de executie, sa nu treaca in 

contract 24 de luni, si sa treaca 6 luni. 

Dl. Primar: din partea mea sa le faca si in 2 luni, dar nu trebuie sa grabim, ca vrem sa fie lucru 

serios. 

Dl. Luca: referitor la ce a spus Iordache, eu sunt de accord cu treaba asta. Pentru ca eu, daca 

sunt din alta parte si m-am casatorit in Nufaru, trebuie sa-mi dati spatiu sa-mi fac casa. 

Tineretul unde se duce, acolo trebuie sa-si faca casa. 

Dl. Primar: este de interes public alocarea de loturi. 

Dl. Dobre: vin cu alta problema. Sunt cetateni din comuna Nufaru care au luat cate 10,15,20 

de persoane in spatiu, si noi ca autoritate nu am putut sa colectam nici macar banii pe gunoi. 

Puteti sa le luati banii legal. 

Dl. Primar: pe cei pe care ii gasim astazi la adresa. 

Dl. Iordache Constantin: vreau sa stiu daca Prefectura a aprobat dezmembrarea pasunii pentru 

loturi? 

Dl. Primar: sigur ca a aprobat, numai daca este de interes public. 

22. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local . 

Dl. Primar: am primit acum 125 mii lei si o sa mai primim un miliard vineri. O sa mai luam 

lampi leduri.  

Dl. Primar da citire notei de fundamentare de la proiectul cu rectificarea bugetului. 

Dl. Primar: pentru suma pe care o vom primi vineri, nu o sa mai facem sedinta, o sa dau 

dispozitie. Oricum nu avem cum sa ii cheltuim pe toti, deci o sa mai ia inapoi. 

23. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Luca 

Florentina. 

Dna. Luca Florentina depune juramantul. 

Dl. Primar: o sa am rugamintea ca in comisia economica sa  fie domnul Iordache Marcel. 

       Dl. Milea raporteaza niste furturi si spune cineva umbla la iluminatul stradal. 

Dl. Primar: sugestia mea este sa punem o camera de luat vederi la casa aceea din fund. 

24. Diverse 

 Cererea unei doamne din Malcoci – solicita cumpararea unui lot din cele de 1000 mp. 

Dl. Primar: aici este o problema. Am vorbit si cu arhitectul sef. Are un lot, sa zicem 32, unde e 

casa si in spatele curtii e lotul 44. Noi nu putem vinde aceleiasi persoane acel lot, cu toate ca e 

in spatele curtii lui. Vedem daca ii putem da prin vanzare si nu prin concesiune. 

Dl. Dobre: dar nu cumva este in legea urbanismului o portita pentru a face o noua intabulare? 

Dl. Primar: sunt intabulate. Deci trebuie reluata procedura. Trebuie sa facem cumva sa ii 

putem ajuta.   

 Cererea d-lui. Bodea – solicita reinnoirea contractului de concesiune a pasunii. 

Dl. Primar: omul si-a adus toate actele, tot dosarul. 

Dl. Luca: dar s-a discutat treaba asta si am spus ca cine nu are animale aici, nu i se da pasune. 

Dl. Primar: animalele sunt inregistrate la Primarie, are domiciliul in comuna Nufaru. 

Dl. Dobre: o sa ii dam raspuns asa: Consiliul Local va reanaliza contractul si toate animalele 

cu care figurati.   

 Dl. Primar: scoala ne roaga sa dam la un numar de 18 copii burse de merit. Avem medii 

aici de 9,82. Sunt copii pe care trebuie sa ii sprijinim. Am zis ca 500 lei acordati la 

sfarsit de an scolar, pentru copiii care au peste 9 ar fi suficient. Trebuie neaparat sa 

prindem acesti bani in buget.  

 Dl. Primar: mai avem o cerere de la Dobrin Spiru. Vrea pasune. 



In continuare au loc discutii despre impartirea pasunii. 

Dl. Primar: va multumesc pentru participare. 

 

        Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta  declara inchise lucrarile 

sedintei Consiliului Local Nufaru. 

        Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZA , 

CONSILIER, Solomencu Ciprian                                    SECRETAR, Milosovici Lucian 

 

 

 

 

  

 

  


