JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 30 octombrie 2018
Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr.181 din 24 octombrie 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 secretarul comunei Nufaru, dl. Milosovici Lucian şi consilierii alesi in
functie.
Este prezent Dl. Popescu Victor.
Şedinţa ordinară din 30.10.2018 va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 25 septembrie 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 septembrie 2018.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului si cuantumului burselor de ajutor social
acordate din bugetul comunei Nufaru, elevilor Scolii Gimnaziale “Vasile Alecsandri” din
comuna Nufaru, judetul Tulcea, pentru perioada septembrie 2018- 31 august 2019.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul investitiei
“PARCARE UTILAJE AGRICOLE”, amplasat F12 INTRAVILAN T27, A336, NCCF
32030, sat Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea- beneficiar MOHAMED MOHAMED.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata de
500 mp- lot nr.15, situate in T28 P345, C.F. nr. 30783 proprietate privata a Consiliului Local
Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a d-lui. Dinu Ionut.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Modernizare doua
poduri de lemn peste canal de aparare impotriva inundatiilor sat Malcoci, Comuna Nufaru” si
solicitarea Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA IFN Bucuresti in suma de 183.340 lei
din fonduri nerambursabile.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Achizitie tractor cu
remorca si lama zapada, pentru inlaturarea urmarilor unor fenomene meteorologice
periculoase in teritoriul UAT Nufaru” si solicitarea Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA
IFN Bucuresti in suma de 139.755 lei pentru garantarea obligatiilor de plata a avansului in
valoare de 139.755 lei din fonduri nerambursabile.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenului
atribuit doamnei Abramov (Timofei) Alexandra in vederea construirii unei locuinte propietate
personala.
9. Proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si
cercetarea actiunilor de activitate a departamentului administrativ in care se asigura desfacerea
nevoilor de utilitate si interes al comunei Nufaru
10. Diverse.
Se modifica ordinea de zi prin introducerea a proceselor verbale ale sedintelor de indata din
datele de 21septembrie 2018 si 10 octombrie 2018
Dl. Popescu: v-am facut o cerere prin care solicit sa imi vindeti sau concesionati 19,5 mp,
deoarece vreau sa imi fac gardul si vreau sa iasa drept. Si pentru acest lucru mai am nevoie de
19,5 mp din domeniul public. Din punct de vedere estetic va arata mult mai bine. Este si in
beneficiul comunei. Si alta problema, am venit sa imi radiez motoreta. M-a trimis pe la notar.
Dl. Viceprimar: pai se radiaza in baza unor acte. Fata probabil are nevoie de niste acte, ca
sa o radieze.

Dl. Balbae: eu am radiat. Am fost la notar si am radiat-o. 13 lei te costa.
Dl. Popescu: va rog sa prindeti pentru la anul in bugetul primariei, niste dezinsectii
impotriva tantarilor. Anul acesta a fost explozie. Se raspandeste si boala aceea West Nile si nu
exista tratament.
Dl. Dobre: de cand stiu, s-a facut dezinsectie numai la scoala si la primarie.
Dl. Popescu: si vreau raspuns in scris la cererea mea.
Dl. Balbae: noi va dam acordul de principiu. Trebuie sa vedem si la Consiliul Judetean,
sa nu fie intabulat.
Dl. Viceprimar: ii dau termen dnei. Florenta sa imi aduca intabularea si vedem dupa.
Dl. Solomencu Ciprian declara deschisa sedinta din 30 octombrie 2018. Va avea
urmatorul continut si supine la vot.
1. Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 25 septembrie
2018, procesul verbal incheiat in sedinta de indata din 10 octombrie si 21 octombrie 2018.
-11 voturi „pentru” procesul verbal din 25.10.2018 si cu 9 voturi „pentru” procesul verbal
incheiat in sedinta de indata din 10 octombrie si 21 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 septembrie 2018.
Dl. Dobre: domnule Secretar, vreau sa faceti o adresa catre Prefectura cand aveti timp, prin
care sa vedem ce rol are Comisia Buget-Finante, are doar rol consultativ sau deliberativ.
Dl. Viceprimar: adica, daca comisia nu aproba un proiect pe ordinea de zi, proiectul sa nu
treaca.
Dl. Dobre: dl. Gudu nu m-a convins. Deci, dl. Secretar, am rugamintea ca pana la sedinta
urmatoare sa imi dati un raspuns de la Prefectura.
-11 voturi”pentru” la proiectul cu decontarea
3. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului si cuantumului burselor de ajutor
social acordate din bugetul comunei Nufaru, elevilor Scolii Gimnaziale “Vasile Alecsandri”
din comuna Nufaru, judetul Tulcea, pentru perioada septembrie 2018- 31 august 2019.
-11 voturi „pentru”
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul
investitiei “PARCARE UTILAJE AGRICOLE”, amplasat F12 INTRAVILAN T27, A336,
NCCF 32030, sat Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea- beneficiar MOHAMED
MOHAMED.
Dl.Dobre: mie nu mi se pare legal ce a facut dl. Mohamed cu acel drum, ca l-a latit. A intrat in
pasune si a latit drumul.
Dl. Balbae: nu este pasune, este drum agricol acolo.
Dl. Dobre: cand am facut drumul ala de la CEFTA, l-am facut prin Hotarare de Consiliu
Local.
Dl. Balbae: drumul asta aici este intravilan.
- 9 voturi “pentru” , se abtine dl Iordache Marcel si Iordache Constantin.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp- lot nr.15, situate in T28 P345, C.F. nr. 30783 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a d-lui. Dinu
Ionut.
Dl. Dobre: aici cum a ramas? A ramas 3 euro?
Dl. Secretar: 3 euro/mp. Dupa cum este specificat si in raportul de evaluare.
- 11 voturi “pentru”
6. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Modernizare
doua poduri de lemn peste canal de aparare impotriva inundatiilor sat Malcoci, Comuna

Nufaru” si solicitarea Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA IFN Bucuresti in suma de
183.340 lei din fonduri nerambursabile.
Dl. Luca: 5 miliarde costa 2 poduri? Este foarte mult !
Dl. Secretar: constructorul a stabilit valoarea asta. Cum s-a spus in toate sedintele, in
momentul cand se va incepe constructia, un reprezentant al Primariei sa fie prezent acolo.
Dl. Dobre: eu spun ca, ce materiale vor ramane si cu ce mai avem, sa facem podete la Nufaru.
Dl. Luca: dar poate nu o sa ramana sau nu o sa ajunga.
Dl. Dobre: nu cred.
- 10 voturi “pentru”
- O abtinere a domnului Luca Stefan
7. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Achizitie
tractor cu remorca si lama zapada, pentru inlaturarea urmarilor unor fenomene meteorologice
periculoase in teritoriul UAT Nufaru” si solicitarea Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA
IFN Bucuresti in suma de 139.755 lei pentru garantarea obligatiilor de plata a avansului in
valoare de 139.755 lei din fonduri nerambursabile.
Dl. Cazacencu Darius: nu mai inchiriem utilaje.
Dl. Viceprimar: asa speram. Este tractor cu remorca si lama de zapada.
Dl. Milea este nemultumit de modul cum se face deszapezirea.
Dl. Viceprimar: nu este vina mea, lama trece pe strada, dar impinge zapada in lateral.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenului
atribuit doamnei Abramov (Timofei) Alexandra in vederea construirii unei locuinte propietate
personala.
Dl. Viceprimar: a depus cerere, nu mai doreste.
- 11 voturi “pentru”
9. Proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si
cercetarea actiunilor de activitate a departamentului administrativ in care se asigura
desfacerea nevoilor de utilitate si interes al comunei Nufaru .
Dl. Dobre: proiectul a fost la administratie.
Dl. Viceprimar: da. Este in legatura cu microbuzul scolar. Ne trebuie manager de transport. O
sa lucreze 4 ore zilnic.
Dl. Dobre: eu m-am oferit sa fac treaba asta.
Dl. Viceprimar: am fost si ne-am interesat la Tulcea si ni s-a spus ca daca ai si alta activitate,
nu se poate. Nu poti in 2 locuri. Ca asa avea si dna. Neculache, pentru sotul dansei. Dar nu se
poate. O sa fie cu jumatate din minimul pe economie.
Dl. Dobre: si salariul pe care i-l vom plati, este din bugetul Primariei?
Dl. Secretar: da.
Dl. Viceprimar: microbuzul scolar este al Primariei.
Dl. Dobre: daca nu angajam om, este posibil ca Autoritatea Rutiera sa suspende cursele.
Dl. Iordache Marcel: si daca o sa ia amenda, primaria va plati amenda.
- 11 voturi “pentru”
10. Diverse
 Cerere Caramangiu Gheorghe- solicita concesiunea a 2000 m , acolo unde a avut Rizea,
pentru a-si amplasa o târlă de animale.
Dl. Viceprimar: este intravilan acolo.
- Se supune la vot si cu 11 voturi “pentru” se aproba.
Dl. Milea: domnule Secretar, noi am supus la vot concesiunea aceea in Malcoci. A venit
cineva sa plateasca?
Dl. Secretar: Nu a venit sa plateasca nimeni deoarece nu sa facut concesiunea pentru ca nu a
trecut proiectul de hotarare.. Atunci s-a supus la vot, dar nu au fost consilierii de acord cu
pretul redeventei.

Dl. Balbae: s-a facut evaluarea, se stie care este pretul.
Au loc discutii privitoare la concesiunile unor loturi din Malcoci.
Dl. Dobre: eu am datorii la Primarie, dar asta pentru ca sunt inregistrat cu toate terenurile pe
care le am, la Primarie. Sunt cu toate legal.
 Cererea d-lui Popescu
Dl. Viceprimar: cine este de acord cu cererea d-lui. Popescu, referitoare la concesiunea sau
vanzarea a 19,5 mp ?
Dl. Luca: pai dl. Popescu nu stie al cui este terenul ala !
Dl. Viceprimar: daca se adevereste ca este al nostru, noi o sa avem deja acordul de principiu.
 Dl. Viceprimar: avem aici si raspunsul lui Toader Bogdan, in legatura cu gardul electric.
Dl. Viceprimar da citire cererii d-lui Toader Bogdan.
Dl. Secretar: toate lucrurile sunt facute pe viteza. Tot dumneavoastra ati supus la vot. Pana
in decembrie am facut contractele la Asociatiile de crescatori, iar la cei trei sa facut pe 10 ani.
Dl. Iordache Marcel: pai a fost cineva si le-a masurat? Sunt mai multi care si-au inchis
acolo si proprietatile cu gard electric. Va spun sigur asta.
Dl. Dobre: cine le-a semnat lor procesul verbal de predare primire a amplasamentului?
Dl. Viceprimar: dl. Primar a semnat.
Domnii consilieri sunt de parere ca trebuie sa le ceara schitele.
Dl. Balbae: dar el cum a declarat la APIA, daca nu are schita?
Dl. Dobre: da o declaratie cu suprafata pe care o are.
Dl. Iordache Marcel: are adeverinta de la primarie cu suprafata.
Dl. Dobre: deci el vrea sa stie temeiul legal, nu?
Dl. Iordache Marcel: El a imprejmuit acolo unde isi tine animalele, ca sa nu stea sa le
pazeasca cu furca.
Dl. Viceprimar: trebuie sa merg pe teren, sa vad daca nu cumva a imprejmuit mai mult dect
i se cuvine.
Dl. Luca: trebuie facuta comisie cu oameni din primarie.
Dl. Iordache Marcel: trebuie un om de la registrul agricol, impreuna cu baiatul acela de la
Urbanism.
 Cererea dnei. Conon Dorina- chiriasa la bloc, vrea prelungirea contractului.
Dl. Stratopol: este o doamna, care este cu plata la zi.
Dl. Viceprimar: are 28 mp, plateste 56 lei pe luna.
 Cerere Procop Ilinca Crina- solicita retragere teren atribuit pentru loc de casa.
- 11 voturi “pentru”
 Subsemnata Terente Delia solicita stingere debit a d-lui Mac Mihai, deoarece a decedat.
Dl. Viceprimar: dna. Delia a mentionat articolele conform carora i se stinge debitul.
 Smolenic Florenta- aduce la cunostinta ca este necesara emiterea unei HCL pentru
dezmembrarea imobilului aflat in T2 P50, Ilganii de Jos.
Dl. Secretar: da, in sedinta urmatoare dam hotarare.
Dl. Balbae: aici nu se cere nimic in plus, nici in minus. Trebuie doar dezmembrarea.
 Cerere Croitoru Ioan- solicita rezolvarea problemei surparii rapei.
Dl. Iordache Marcel: ii spunem ca o sa rezolvam cu odata cu impadurirea acelei ravene.
Si referitor la dezmembrare, cine o sa plateasca la notar?
Dna. Smolenic Florenta: primaria o sa plateasca. Pentru ca este terenul primariei.
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,
CONSILIER, Solomencu Ciprian

CONTRASEMNEAZA ,
SECRETAR, Milosovici Lucian

