
JUDETUL TULCEA 

COMUNA NUFARU 

CONSILIUL LOCAL  

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 20 noiembrie 2018 

 

       Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr. 188 din 15 noiembrie 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. 
       Şedinţa ordinară din 20.11.2018 va avea următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 30 octombrie 2018. 

2. 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 Octombrie 2018. 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei 

Nufaru pentru trimestrul III al anului 2018. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata de 

500 mp- lot nr.73, situat in T28 P345, C.F. nr. 30841 proprietate privata a Consiliului Local 

Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a d-lui. Ghimis Florin. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata de 

500 mp- lot nr.90, situat in T28 P345, C.F. nr. 30858 proprietate privata a Consiliului Local 

Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a d-lui. Odor Eugen. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata de 

500 mp- lot nr.79, situat in T28 P345, C.F. nr. 30847 proprietate privata a Consiliului Local 

Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a d-nei. Stanciu Ionela. 

8. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei comunei Nufaru a 

unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 559 lei reprezentand amenzi 

contraventionale, ale debitorului decedat MACH MIHAI. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenului 

atribuit doamnei Procop Ilinca Crina in vederea construirii unei locuinte propietate personala. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru 

apartamentul din “Blocul de locuinte” situat in sat Nufaru, Comuna Nufaru, judetul Tulcea 

doamnei Conon Dorina. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul scolar 2019-2020. 

12. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier local a domnului Cazacencu Darius. 

13. Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui imobil, domeniul public al comunei 

Nufaru, Tarla 2, Parcela 50, Nr. Cadastral 31852, categorie de folosinta Ps in 19 loturi. 

14. Diverse. 

 

       Sedinta ordinara din data de 20.11.2018 incepe cu un moment de reculegere in memoria 

d-lui. Cazacencu Darius fost consilier local.  

       Dl. Solomencu Ciprian declara deschisa sedinta din 20 noiembrie 2018. Supune spre 

aprobare proiectele. 



1. Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 30 

octombrie 2018. 

-10 voturi „pentru” 

2.  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 octombrie 2018. 

Dl. Primar: avem de decontat 2060 lei. 

-10 voturi”pentru”   

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 

Dl. Primar: am primit 25.000 mii lei de la Consiliul Judetean. La scoala vom da 7.000 mii lei 

si 18.000 mii lei i-am bagat in bugetul local, la capitolul diverse. 

Dl. Luca Stefan: sa le dam copiilor cate ceva, de anul nou. 

Dl. Primar: nu avem hotarare pentru asa ceva, dar de la anul sa prevedem in planul de achizitii 

cate ceva si pentru copiii de la scoala, sa le facem cate o punguta. Eu m-am gandit pentru la 

anul sa prevedem bani si pentru hramuri. 

Dl. Iordache Constantin: si sa facem si ziua comunei Nufaru. 

-10 voturi „pentru” 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al 

comunei Nufaru pentru trimestrul III al anului 2018. 

Dl. Primar: astea se fac trimestrial. O sa va citesc si referatu, dar nu se intampla nimic aici.  

- 10 voturi “pentru”  

       Dl. Solomencu: urmatoarele 3 proiecte de pe ordinea de zi sunt cu vanzari. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp- lot nr.73, situat in T28 P345, C.F. nr. 30841 proprietate privata a 

Consiliului Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate 

a d-lui. Ghimis Florin. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp- lot nr.90, situat in T28 P345, C.F. nr. 30858 proprietate privata a 

Consiliului Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate 

a d-lui. Odor Eugen. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp- lot nr.79, situat in T28 P345, C.F. nr. 30847 proprietate privata a 

Consiliului Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate 

a d-nei. Stanciu Ionela. 

       Se voteaza cele 3 proiecte: 10 voturi “pentru” 

8. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei comunei 

Nufaru a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 559 lei reprezentand 

amenzi contraventionale, ale debitorului decedat MACH MIHAI. 

- 10 voturi “pentru” 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra 

terenului atribuit doamnei Procop Ilinca Crina in vederea construirii unei locuinte 

propietate personala. 

- 10 voturi “pentru” 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere 

pentru apartamentul din “Blocul de locuinte” situat in sat Nufaru, Comuna Nufaru, 

judetul Tulcea doamnei Conon Dorina. 

-10 voturi “pentru” 



11. Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 

scolar 2019-2020. 

Dl. Secretar: acest proiect trebuie doar supus atentiei, pentru a avea cunostinta despre el. 

12. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Cazacencu Darius. 

- 10 voturi “pentru” 

13. Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui imobil, domeniul public al 

comunei Nufaru, Tarla 2, Parcela 50, Nr. Cadastral 31852, categorie de folosinta Ps in 19 

loturi. 

Dl. Primar: loturile de casa de la Ilgani n-au dezmembrare facuta. 

- 10 voturi “pentru” 

14. Diverse 

 Cererea d-lui Ghimpu Constantin – solicita cumpararea/concesionarea unei suprafete de 

teren. 

Dl. Primar: oameni buni, terenul de acolo nici nu il avem inventariat. 

Dl. Milea: este islaz acolo. 

Dl. Primar: nu stiu, sa vedem care este speta. Acolo stiu ca a venit cineva si a revendicat cu o 

cerere. I-am spus sa o duca la instanta. 

Dl. Iordache Constantin: cineva a vrut sa faca casa acolo si nu s-a dat. 

Dl. Primar: eu i-am spus d-lui Ghimpu ca nu am nimic impotriva, dar intai sa vedem statutul 

juridic al terenului. 

Dl. Secretar: ce raspuns ii dam ? 

Dl. Iordache Constantin: dansul a avut farmacia si o are in continuare. Haideti sa ne interesam, 

ca sa vina altcineva care sa fie in stare sa tina deschisa o farmacie in Nufaru. Nu exista nici o 

farmacie in Nufaru. 

Dl. Primar: haideti sa va spun, acest domn Mohamed a gonit toti farmacistii din Nufaru. Acum 

a dat si el faliment. Sa vedem. 

Dl. Dobre: avem contract cu un ziar, nu ? Haideti sa dam anunt cum ca, comuna Nufaru are 

nevoie de farmacist. 

Dl. Balbae: nu iti vine nimeni. Toate farmaciile mari din Tulcea care au fost, au plecat 

deoarece nu le merge. Au si ei de achitat niste licente. 

Dl Primar: eu o sa mai dau un anunt. 

 Cererea d-lui. Toader Iordan – solicita islaz 

Dl. Balbae: luna viitoare sau in ianuarie vedem iarasi cui dam islaz. 

Dl. Primar: eu le-am cerut sa aduca toate documentele necesare. 

 Dl. Primar: am primit o notificare pe data de 08.11.2018, cum ca firma S.C. Rodent 

inceteaza contractul cu noi. Reziliaza contractul pe care il aveau incheiat cu Primaria 

Nufaru. Si avem 2 oferte. 

Dl. Iordache Marcel: dar astia de ce au renuntat? 

Dl. Secretar: Au reziliat cu toate primariile cu care aveau contract. 

Dl. Primar: le-am luat de pe SEAP. Si am primit de la JT Group oferta cu 250 lei si de la Star 

Eco Salubris cu 240 lei. Am vorbit cu cei din urma, si am negociat sa lase macar la 230 lei. O 

sa incheiem contract cu ei. Oamenii deja au venit si au ridicat gunoiul.  

 Dna. Mitu Venetia: doreste parteneriat intre biblioteca si Scoala Nufaru. 

Dl. Balbae: asta e in fiecare an. 

Dl. Secretar: da, in fiecare an face in toamna. 

 Cerere Batog Daniela: solicita amplasare rulota cu produse de tip fast food. 



Dl. Dobre: pai plateste 10 lei si gata. 

Dl. Iordache Marcel: noi ii aprobam, dar contra-cost. 

Dl. Dobre: avem in programul ala de gospodarire taxa aia, cat era 20 lei/zi ? 

Dl. Secretar: da, 20 lei/zi. 

Dl. Iordache Marcel: pai de ce sa fie mult? 

Dl. Primar: deci asta este comert stradal. Puchin vrea sa concesioneze terenul ala care este al 

dumneata, domnule Dobre. 

Dl. Dobre: pai si n-am fost de acord?  

Dl. Primar: ba da, dar ca sa il concesionam noi trebuie sa dezmembram terenul ala. 

Dl. Dobre: eu o sa va aduc numarul de autorizatie al magazinului si cautati in arhiva, sigur 

gasiti dezmembrarea. Nu mai stiu daca in anii dupa revolutie se faceau dezmembrari. Dar 

aveti autorizatie. 

Dl. Primar: eu am vazut la taxe si impozite o schita facuta de mana. 

Dl. Dobre: da, aia am facut-o eu, dar inainte de asta. 

Dl. Primar: trebuie bagat in inventar. Dl. Puchin spune ca, constructia este de 57 mp. 

Dl. Dobre: daca este 57 mp, este clar, pentru diferenta trebuie facuta dezmembrare. 

Dl. Primar: am o propunere, pentru luna decembrie. Sa se tina sedinta pe 18 si dupa, sa stam si 

noi la un suc, poate o tinem la Centrul de Informare. 

       Dl. Stratopol sustine ca o doamna de pe strada Bisericii trebuie neaparat sa-si faca 

curatenie in fata portii. Poate ar putea primaria sa o oblige in vreun fel. 

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 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


