JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 26 Februarie 2019
Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr.52 din 21 februarie 2019 a Primarului
comunei Nufaru, județul Tulcea, a fost convocat în şedinţă ordinară, Consiliul Local Nufaru,
la orele 09,00 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 10 din cei 11 consilieri alesi in functie, dl Dragan Ion fiind absent
Sunt prezenti cetateni ai comunei: Dl. Cucu Petre, Dl. Dobre Eugen, Dl. Milea Dumitru,
Dl. Mitu Gabriel, Dna. Mitu Venetia, Dl. Stefan Stefan, Dl. Efrimov Bogdan, Dl. Bodea Ilie,
Bodea Constantin, Bodea Gheorghe, Bodea Ioan, Diaconu Sorin, Ghimis Florin, Jalba Mihai,
Toader Bogdan.
Şedinţa ordinară din 26.02.2019 va avea următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului – verbal incheiat in sedinta de ordinara din ziua de 29
ianuarie 2019.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu
mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de
stat din comuna Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna ianuarie 2019.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirea si actualizarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nufăru, judeţul Tulcea,
cu ocazia inventarierii de sfarsit de an 2018
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului intravilan situat in sat
Nufaru T25, P729 in suprafata de 1624 mp înscris în C.F. nr.32643 Nufaru, aflat
domeniu privat,al Comunei Nufaru, judetul Tulcea
5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT
NUFARU, in vederea aprobarii contractului final avand ca obiect ”Delegarea prin
concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecanobiologica si a depozitului de deseuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv
monitorizarea post-inchidere a depozitelor de deseuri neconforme de la Isaccea si
Macin”
6.Diverse.
Au loc discutii referitoare la impartirea pasunii.
Dl. Iordache Marcel declara deschisa sedinta din 26 februarie 2019.
1. Aprobarea procesului- verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 29 ianuarie 2019.
– 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 ianuarie 2019. – 10 voturi “pentru”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea, însusirea si actualizarea inventarului bunurilor
care apartin domeniului public al comunei Nufaru, judetul Tulcea, cu ocazia inventarierii de
sfarsit de an 2018. – 10 voturi “pentru”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii terenului intravilan situat in sat Nufaru
T25, P729 in suprafata de 1624 mp, inscris in C.F. nr.32643 Nufaru, aflat in domeniul privat
al Comunei Nufaru, Judetul Tulcea.
Dl. Primar: este vorba de terenul de la Steaua Apelor. Curtea de Conturi ne tot preseaza si
trebuie sa luam chirie. Mai avem un teren sub “Broscarie”, dar nu dam de proprietarul casei.
Suma este de 1235 euro/an. Este in jur de 500 lei/luna.
Dl. Iordache Constantin: cine a stabilit pretul?
Dl. Primar: evaluatorul.
Dl. Iordache Marcel: dar, tinand cont ca este un teren comercial, trebuie sa punem un pret
de la suma care s-a estimat, in sus, nu in jos.
Consilierii negociaza pretul chiriei. Ei propun marirea acesteia.
Dl. Iordache Marcel: eu propun sa se faca 700 lei/luna. Trebuie sa tinem cont de pretul
comercial.
Dl Cosma Marius: propunerea mea este de 1000 lei/luna
Dl. Primar: parerea mea este sa se faca 800 lei/luna.
Dl. Iordache Marcel: cine este pentru 800 lei?
- 9 voturi “pentru”
- Dl. Stratopol se abtine
Dl. Iordache Marcel: deci chiria s-a votat 800 lei/luna si perioada este de 5 ani.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui manadat special, reprezentantului UAT
NUFARU, in vederea aprobarii contractului final avand ca obiect “Delegarea prin
concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecano- biologica si
a depozitului de deseuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea postinchidere a depozitelor de deseuri neconforme de la Isaccea si Macin” .- 10 voturi “pentru”
6. Diverse
 Cerere Crucea Rosie- invita primaria sa devina membru sustinator al filialei.
Dl. Primar: eu nu cred ca este rau. Dumnealor ne propun o cotizatie de 4000 lei/an.
Dl. Balbae: este societate de stat.
Dl. Iordache Marcel: deocamdata nu cunoastem bugetul. Dupa elaborarea bugetului vom
vedea. Intai sa vedem prioritatile noastre.
- 3 voturi “pentru”
- 4 abtineri
- 4 impotriva
 Cerere Asociatia A.P.E.S.E.- solicita concesiunea a 5000 mp in Malcoci. Vrea sa
faca un depozit. Nu va produce profit.
Se supune la vot:
- 2 abtineri: Dl. Rosoaga Stefan si dl. Iordache Constantin
- 8 voturi “pentru”
 Dl. Viceprimar propune casarea vechii statii de autobuz.
- 10 voturi “pentru”
 Cerere dl. Stefan Stefan – doreste stabilirea hotarelor la pasunea pe care o are in
concesiune dna. Mitu Venetia.

Dl. Primar: aceasta este o informare. Eu consider ca toata lumea are dreptul de a paste un
animal.
Dna. Mitu Venetia: nu au voie animalele care nu sunt inregistrate in Registrul National.
Trebuia sa lasati o portiune de pasune si pentru cei care au un cal, o capra sau ce animal mai
au. Ne-ati inghesuit pe noi acolo.
 Cerere Sc. “Vasile Alecsandri”- solicita aprobare deschidere credite.
- Toti “pentru”
Dl. Primar: astazi nu se va da nici o pasune. Nu s-a terminat Malcociul de masurat.
Dl. Bodea: atat timp cat ai concesiune, nu ai si drept de proprietate. Poti doar administra
acea suprafata, nicidecum sa ingradesti accesul altor animale pe acea pasune. Toate
animalele pot calca pe acea suprafata, indiferent ca au sau nu contract. Am luat contract de
concesiune doar pentru administrare.
Dl. Dobre: Dl. Bodea are dreptate, dar dumneavoastra, domnule primar, n-ati facut
niciodata un proces verbal de predare a acelei suprafete ca sa stie oamenii unde sa-si puna
gardul.
Dl. Primar: propun sa se organizeze o intrunire duminica intre toti crescatorii de animale,
la caminul cultural.
Dl. Iordache Marcel: cati crescatori sunteti pe Malcoci?
Dl. Ghimis Florin: 13 crescatori si 288,4 ha, dintre care 50 ha are Bodea Ilie. Si trebuie sa
tineti cont ca din 288 ha, s-au luat 30 ha, fiind teren arabil.
Dl. Iordache Constantin: fiecare concesionar are niste drepturi si obligatii. Eu il intreb pe
dl. Bodea unde ii sunt oile?
Dl. Iordache Marcel: problema este cu dl. Bodea Constantin. Inca din primul an noi
trebuia sa reziliem contractul cu dumneavoastra, pentru ca nu ati avut animalele efectiv pe
pasune.
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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