JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 29 Ianuarie 2019
Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr. 9 din 22 Ianuarie 2019 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. Cucu Petre, Dl. Dobre Eugen, Dl. Milea Dumitru.
Şedinţa ordinară din 29.01.2019 va avea următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea procesului- verbal incheiat in sedinta de ordinara din ziua de 18 decembrie
2018 si a procesului- verbal din sedinta de indata din 21 ianuarie 2019.
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 decembrie 2018.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.
4.Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor
profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al personalului
din aparatul de specialitate al primarului comunei Nufăru, județul Tulcea pe anul 2019.
6.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.
7.Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
aparatului de specialitate al Primarului Comunei NUFARU.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata de
500 mp - lot nr. 92, situat in T 29 P 352, C.F. nr. 31698 proprietate privata a Consiliului Local
Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dlui. Iliev George.
9.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata de
500 mp - lot nr. 38, situat in T 28 P 345, C.F. nr. 30806 proprietate privata a Consiliului Local
Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Neculai
Lavinia.
10. Diverse.
Dl.Iordache Marcel declara deschisa sedinta din 29 ianuarie 2019.
Dl.Primar: sa stiti ca nu o sa discutam problema pasunii astazi. Pentru impartirea pasunii
vom face o sedinta, separat. Vom face toate calculele, toata lumea trebuie sa aduca toate
documentele.
Dl.Dobre: trebuie sa faceti si comisia cu membri din primarie, care chiar sa verifice
efectivul de animale.
Dl.Primar: s-a mai facut o data o comisie. Dar cum sa intru eu in curte la cineva, sa ii numar
animalele.
Dl.Dobre: atunci cand s-a mai facut comisie, am ramas doar eu cu nea Marcel sa mergem la
oameni. Daca intram in curte, ne dadeau in judecata.
Dl.Primar: eu ma iau dupa toate documentele pe care le-au adus, de la toate institutiile
competente.

Dl.Iordache Marcel: dl.Cucu mi-a adus legea conform careia, primarul prin aparatul de
specialitate, are datoria de a merge in control la cei ce au concesionat pasune.
Dl.Cucu: eu am depus cerere si trebuie sa o discutati in sedinta.
Dl.Iordache Marcel: mai avem doua persoane ce au venit pentru izlaz.
Dl.Primar: nu se dezbate astazi problema izlazului. O sa facem o sedinta de indata pentru
acest lucru.
Dl. Iordache Marcel declara deschisa sedinta din data de 29 ianuarie 2019.
1. Aprobarea procesului- verbal incheiat in sedinta de ordinara din ziua de 18
decembrie 2018 si a procesului- verbal din sedinta de indata din 21 ianuarie 2019. – 9
voturi “pentru”
Dl. Secretar: pe ordinea de zi apar 3 proiecte noi. Dl. Dobre si dl. Milea si-au dat demisia
din partid si vor fi numiti alti doi consilieri. Vom modifica si componenta comisiilor de
specialitate. Pe ordinea de zi vor fi: validarea mandatului dlui. Rosoaga Stefan si a dlui.
Cosma Marius.
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 decembrie 2018. – 9 voturi “pentru”
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018. – 9
voturi “pentru”
4.Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea
performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018. – 9
voturi “pentru”
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Nufăru, județul Tulcea
pe anul 2019. – 9 voturi “pentru”
Dl. Primar: avem un post de inspector financiar la compartimentul de taxe si impozite , un
post de jurist si un post de guard. Deci avem 3 posturi vacante.
6. 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. – 9 voturi “pentru”
7. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei NUFARU. – 9 voturi
“pentru”
8.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in
suprafata de 500 mp - lot nr. 92, situat in T 29 P 352, C.F. nr. 31698 proprietate privata
a Consiliului Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit
proprietate a dlui. Iliev George. – 9 voturi “pentru”
Dl. Primar: in momentul cand se va face receptia, ii rugam sa isi faca domiciliul pe raza
comunei.
Dl. Iordache Marcel: inainte de receptie. Cand se face receptia, toti membrii familiei sa aiba
deja domiciliul pe raza comunei Nufaru.
Dl. Iordache Constantin: s-a discutat in sedintele anterioare ca acesti bani sa ii tinem pentru
investitii.
Dl. Primar: exact. Nu ii cheltuim pe altceva. Banii din vanzarile de loturi se duc in investitii.
Speram sa infiintam Serviciul Gospodaresc al Comunei, pentru intretinerea celor 4 sate. Sa
avem intai toate strazile asfaltate, sa terminam si cu gradinita si cu dispensarul.
Dl. Iordache Marcel: mi se pare penibil ca masina primariei sa adune gunoaiele din
tomberoane.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in
suprafata de 500 mp - lot nr. 38, situat in T 28 P 345, C.F. nr. 30806 proprietate privata
a Consiliului Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit
proprietate a dnei. Neculai Lavinia. – 9 voturi “pentru”
Dl. Iordache Marcel: suplimentare pe ordinea de zi.
10. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Cosma Marius, din partea Partidului National Liberal.
Dl. Dobre: cred ca mai intai trebuie sa terminati cu noi si mai apoi sa incepeti cu ei.
Dl. Secretar: pai sunteti scosi. Am primit adresa de la Prefectura.
Dl. Dobre: pai eu astazi o sa merg sa depun contestatie.
Dl. Secretar: domnule Cosma, va rog sa depuneti juramantul.
11.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Rosoaga Stefan, din partea Partidului National Liberal.
Dl. Rosoaga depune juramantul.
12.Proiect de hotarare privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Nufaru.
Dl. Iordache Marcel: la propunerea dlui. Balbae, s-a hotarat astfel:
 Comisia buget- finante:
- Balbae Vasile: presedinte
- Dragan Ion: secretar
- Iordache Marcel: membru
- Stratopol Tudorel: membru
 Comisia invatamant:
- Tintar Nicoleta: presedinte
- Cosma Marius: secretar
- Luca Florentina: membru
- Rosoaga Stefan: membru
 Comisia administratie:
- Solomencu Ciprian: presedinte
- Luca Stefan: secretar
- Iordache Constantin: membru
13. Diverse
Dl.Iordache Marcel: la diverse avem cererea dlui. Cucu, care doreste pasune.
Dl.Primar: dumnealui in cerere specifica ca are 15 capete bovine. Daca se adevereste, ii
vom atribui si domnului in urmatoarea sedinta pasune. Sa vina cu tot ce se cere pentru
atribuire.
 Avem contractul cu dl. Corhan, ce ne asigura programele de la taxe si impozite.
Programul de taxe si impozite este de 3100 lei/an.
 Subsemnatul Opran Viorel solicita inchirierea plajei de la malul Dunarii, pentru
dezvoltarea activitatii de agrement.
Dl.Primar:acolo,dumnealui isi va desfasura activitate pur economica. Este sezoniera. Eu
consider ca trebuie sa mai analizam aceasta problema. Noi, ca si primarie, nu putem infiinta
plaja acolo. Intervin alte probleme, pentru siguranta cetatenilor.
Dl. Iordache Marcel: in domeniul lui de activitate, ar putea sa asigure el salvamar.
Dl.Primar: trebuie sa analizam juridic situatia. Trebuie sa vorbim si cu domnul avocat. Sa
vedem si la Prefectura ce statut are plaja aia acolo, daca nu cumva este pasune. Propun ca la
urmatoarea sedinta sa ii dam un raspuns acestui domn.
 Grosu Ilie – vrea cumpararea terenului 500 mp. Domnul este de la Malcoci.
- Toti “pentru”

 Mitu Venetia – ne-a adus acte doveditoare prin care prezinta intretinerea pasunii pe
care o are in concesiune.
Dl.Primar: aceasta cerinta, prin care trebuie sa prezinte documente de intretinere a pasunii,
o sa fie aplicata tuturor celor ce solicita concesiune.
Dna.Luca Florentina: vreau ca pe strada Caminului, familia aceasta care sta la bloc, cu
multi copii, sa isi curate strada in dreptul curtii lor. Ne facem de rusine.
In continuare, se prezinta mai multe situatii, in care cetateni ai comunei arunca gunoiul in
locuri neamenajate.
Dl.Iordache Marcel: am doua probleme:
1. Ce s-a rezolvat cu cariera de la Malcoci si cum putem intra in posesia unor pietre din
aceasta cariera ?
2. Situatia de urgenta a digului care imprejmuieste localitatea Ilganii de Jos, chiar de la
schela bacului.
Dl.Iordache Marcel: acele masini de pietre pe care le-ati carat, nu mai exista. Terenul s-a
surpat.
Dl.Primar: urmarim problema, vom primi 67000 lei pentru reabilitare.
Dl.Iordache Marcel: noi nu putem, dar un particular cum poate? Exemplu este dl. Stefan de
la Bac:a spart in stanca, a luat pietre si a consolidat. Suntem atatia oamnei, nu putem gasi o
solutie sa preintampine aceste inundatii?
Dl.Primar: vom rezolva situatia. Mi-ar placea sa vad din partea cetatenilor o initiativa, cat
de mica, de a planta macar o salcie pe malul apei.
Dl.Dragan Ion: stiti ca la Ilgani s-a schimbat cursul apei?
Dl.Iordache Marcel: stiti de ce s-a intamplat acest lucru? Pentru ca s-a taiat padurea din
acea zona.
Dl.Primar: acolo trebuie chemat un specialist, pentru a rezlova problema. Nu putem doar sa
aruncam pietre.
Dl.Primar: va multumesc pentru participare.
Epuizandu-se ordinea de zi , presedintele de sedinta
sedintei Consiliului Local Nufaru.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER, Iordache Marcel

declara inchise lucrarile

CONTRASEMNEAZA ,
SECRETAR, Milosovici Lucian

