JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 31 iulie 2018
Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr. 113 din 26 iulie 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, domnul consilier Cazacencu Darius este
absent.
Sunt prezenti cetateni ai comunei: Dl. Ghimis Nicolae, Dl. Ghimpu, Dl. Popescu Victor,dl
Baranga Stefan, dl Nedelcu Mihai, dl Smolenic Sandu.
Şedinţa ordinară din 31.07.2018 va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului- verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 14 iunie 2018,
procesul- verbal in sedinta de indata din ziua de 20 iunie 2018 si procesul- verbal in sedinta de
indata din ziua de 06 iulie 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de
transport in comun a personalului didactic din unitătile de invătământ de stat din comuna
Nufăru, județul Tulcea pentru luna iunie 2018.
3. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.„Utilitati Publice Nufaru”
S.R.L.
4. Proiect de hotarare privind retragerea doamnei Grigore Dumitrita Alexandrina a dreptului
de folosinta asupra terenului atribuit in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 43, situat in T 28 P 345, C.F. nr.30811 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Chiosea
Daniela.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 34, situat in T 29 P 352, C.F. nr.31640 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Ciulavu
Claudia.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 102, situat in T 28 P 345 C.F. nr.30870 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Ciulavu
Madalina.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 56, situat in T 29 P 352, C.F. nr.31662 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dlui. Draguta
Liviu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 25, situat in T 29 P 352, C.F. nr.31631 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dlui. Paraschiv
Ioan- Gabriel.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 17, situat in T 29 P 352, C.F. nr. 30785 proprietate privata a Consiliului
Local

Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Magaon
(Postica) Nicoleta Georgiana.
11. Diverse
Dl.Dobre: O intrebare, sunteti jurist, vi se pare normal ca, atata timp cat noi am delegat un
consiliu de administratie care sa se ocupe efectiv de problemele astea de zi cu zi si dl.director
face parte din consiliul de administratie, gasiti normal ca Consiliul Local sa-si asume aceste
lucruri, sa si le insuseasca acum, in momentul cand Consiliul Local acum un an jumate i-a
cerut d-lui care a facut parte din consiliul de administratie, in mod expre descarcarea de
gestiune? Vi se pare normal ca nu a facut descarcarea de gestiune, cand acesta a plecat din
consiliul de administratie?
Dl.Manole – ANRSC cere avizul consiliului local privind insusirea gestiunii. Consiliul de
administratie nu este angajat al societatii ca sa raspunda de gestiune.
Dl.Manole – Trebuie sa luati act si sa emiteti o HCL prin care s-a prezentat si s-a avizat
procentul.
Dl.Dobre: Trebuie HCL prin care s-a avizat procentul asta de 19,67%?
Dl.Manole – da,trebuie. Agentia Nationala care trebuie sa fixeze preturile are nevoie de
aceasta HCL.
Dl.Dobre: este normal ca acest procent sa fie calculat pe cei 4 ani sau anual?
Dl.Manole – deci se calculeaza pe minim 2 ani in urma. Acum reevaluarea nu este facuta
din 2012, cel putin de cand stiu eu.
Dl.Stratopol: inainte de a da citire ordinii de zi, eu propun sa ii ascultam pe domnii invitati,
apoi sa ii ascultam pe domnii de la apa.
Dl.Dobre: si eu am o propunere in varianta asta, daca imi permiteti: daca domnii invitati vor
sa asiste pana la sfarsit, pot sta.
Dl. Stratopol Tudorel declara deschisa sedinta din 31 iulie 2018. Va avea urmatorul
continut:
1. Aprobarea procesului- verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 14 iunie 2018,
procesul- verbal in sedinta de indata din ziua de 20 iunie 2018 si procesul- verbal in
sedinta de indata din ziua de 06 iulie 2018.
Dl.Dobre: eu zic sa faceti o rectificare la P.V
Dl.Secretar: da,sigur. Este din redactare. O sa modific.
Dl.Dobre: si mai avem o rectificare la P.V de la sedinta ordinara.
Dl.Secretar: da,sigur. O sa modific.
Dl.Stratopol: supunem la vot aprobarea P.V
-10 voturi „pentru”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu
mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unitătile de invătământ de
stat din comuna Nufăru, județul Tulcea pentru luna iunie 2018.
Dl.Primar: deci avem cu biletele de transport si autoturism personal 1523 lei de decontat.
-10 voturi”pentru”
3. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.„Utilitati Publice
Nufaru” S.R.L.
Dl.Primar: noi am propus suma de 25.000 lei pe care o dam catre S.C Utilitati sa cumpere 15
pompe submersibile,15 buc tevi PVC pentru canalizare, 15 bucati mufe de imbinare si 2 vane
tip sertar DN100 si PN 10. Adica banii astia vor fi investiti in aceste echipamente.
Dl.Stratopol: supunem la vot.
-10 voturi „pentru”

4. Proiect de hotarare privind retragerea doamnei Grigore Dumitrita Alexandrina a
dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in vederea construirii unei locuinte
proprietate personala.
Dl.Secretar: asta este cererea care s-a discutat sedinta trecuta si acum este hotararea
-10 voturi „pentru”
Dl.Stratopol: urmatoarele 6 puncte pe ordinea de zi sunt proiecte privind aprobarea vanzarii
terenurilor in suprafata de 500 mp, dupa cum urmeaza :
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 43, situat in T 28 P 345, C.F. nr.30811 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Chiosea
Daniela.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 34, situat in T 29 P 352, C.F. nr.31640 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Ciulavu
Claudia.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 102, situat in T 28 P 345 C.F. nr.30870 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Ciulavu
Madalina.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 56, situat in T 29 P 352, C.F. nr.31662 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dlui. Draguta
Liviu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 25, situat in T 29 P 352, C.F. nr.31631 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dlui. Paraschiv
Ioan- Gabriel.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata
de 500 mp - lot nr. 17, situat in T 29 P 352, C.F. nr. 30785 proprietate privata a Consiliului
Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Magaon
(Postica) Nicoleta Georgiana.
Dl.Stratopol: dar ce ma intereseaza, au construit locuintele?
Dl.Secretar: au tot, P.V de receptie, autorizatie de construire, sunt in regula cu tot.
Dl.Milea – eu propun cu toti banii care se iau din vanzarea acestor terenuri sa se construiasca
soselele si trotuarele Malcoci-Nufaru. Sa nu se foloseasca banii in alt scop.
Dl.Dobre: am avut o propunere acum 6 luni, si am spus asa: din toate vanzarile, inchiriere si
concesiune, acesti bani sa se puna intr-un cont anume, si banii aia sa fie numai pentru
investitii. Daca se face asa, de acei bani nu se mai atinge nimeni pentru salarii sau pentru alte
lucruri.
Dl.Primar: nu s-a atins nimeni pentru salarii.
Dl.Stratopol: supunem la vot vanzarea acestor terenuri. Cine este pentru? Supun la vot sa se
faca o propunere catre Contabilitate, cu privire la virarea acestor bani intr-un cont.
Dl.Dobre: d-lor consilieri cand am spus ca in planul de achizitii, anumite capitole sunt
bugetate excesiv? Le-ati promulgat asa, da? Noi putem prin planul de achizitii sa folosim
acesti bani in investitii, nu mai trebuie sa dam iar hotarari.
Dl.Primar: deci numai pentru dezvoltare !
Dl.Dobre: da, domnule! Si mai am o intrebare: care a fost pretul de vanzare pana la urma?
Dl.Primar: maxim 3 euro. Fiecare lot are un pret, facut de evaluator.
Dl.Balbae: evaluarea s-a facut pe loturi.

Dl.Iordache Marcel: este vorba de pozitie, mai centrala, mai periferica.
Dl.Primar: diferentele sunt foarte mici, la pret.
Dl.Dobre: este bine si laudabil ca in sedinta trecuta au venit cererile iar in sedinta asta i-am
si discutat. Asa trebuie procedat !
Dl.Primar: momentan am bagat doar 6 cereri. Mai bagam in sedinta urmatoare. Nu ii putem
baga pe toti odata deoarece este foarte multa hartie. Ia uitati ce teanc aici si nici nu este tot.
Mai mult de 6-7 nu poti face intr-o luna. In 2-3 luni o sa le cumpere toti.
11.Diverse
Dl.Primar: eu zic sa incepem cu apa.
Dl.Primar da citire adresei de la S.C Utilitati in care se specifica cati mc de apa au fost
pierderi.
Dl Mihai Nedelcu - nu spune nimeni ca nu se fura, dar apometrele de la oameni, la 2 ani de
zile trebuie duse la verificat. Sunt apometre si de 15 ani, de cand sunt la apa. Eu v-am dat un
exemplu : la 1200 de abonati pe luna punem cate un mc si inmultiti cu 12 luni sa vedeti cata
apa va iese. Pentru un om, 2 lei nu inseamna nimic. Ii poti specifica pe chitanta omului ca 2 lei
sunt pierderi, dar pentru mine la 1200 de abonati pe luna.....
Dl.Primar: si mie mi se baga la bloc pierderi, in functie de consumul care exista. Este ca o
lege nescrisa.
Dl.Manole – suma aceasta pe chianta apare in pret, la bloc e alta situatie. La bloc, asociatia
de locatari are incheiat contract cu Aquaserv, si Aquaservul vine si citeste apometrul mare de
la bloc, si ia asociatiei niste bani, iar asociatia adunand indexul de la scara d-voastra si ii iese
mai putin atunci va trece pe factura, asociatia. Noi asa putem face un contract de prestari
servicii intre S.C Utilitati si abonati si putem zice ca atat la suta se plateste si restul sunt
pierderi dar este abuziv si nu este legal, pentru ca avem Ordinul 88 al Agentiei Nationale care
reglementeaza apele, care spune ca in fundamentarea pretului se trec mai multe elemente iar
in aceste elemente este si aceasta pierdere tehnologica. Pierderile acestea tehnologice, e
posibil sa fie si furturi dar daca nu le descoperi si nu le dovedesti nu poti sa faci nimic. V-am
explicat, trec conductele prin curte, si chiar daca se zice ca poti sa intri in curte ca a semnat,
dar nu stiu daca oricine iti da voie sa intri in curte sa verifici, si chiar daca si-a facut ceva de
furat, are foarte bine mascat.
Dl.Dobre: n-ar fi bine, ca noi sa vedem ce pierderi avem, avem pierderi prin furturi, pierderi
tehnologice, pierderi accidentale, n-ar fi mai bine ca noi sa constatam unde sunt pierderile, sa
le remediem.
Dl.Manole – asta fac ei zilnic, dar atat se poate face.
Dl.Dobre: ce se intampla, poate atunci cand am tras magistrala, chiar daca am si mufat, am
si sudat, daca este o fisura acolo, ca au trecut si masini pe acolo?! Daca noi dam vina ca fura
oamenii si de fapt apa se duce in alta parte ??!!
Dl.Primar: la presiunea care este, acea apa iesea pe undeva si vedeam unde este fisura.
Dl.Iordache Constantin: ce a facut Enel-ul sa limiteze pierderile de curent? Au pust
contoarele in strada. Noi de ce nu le putem pune apometrele in strada, ca sa nu mai fie nevoie
sa intram in curtea omului? Si mai e un lucru: cum avizeaza un om ca nu ii functioneaza
contoarul?
Dl.Manole – nu il putem pune in strada pentru ca nu mai raspunde propietarul de
integritatea apometrului.
Dl.Primar: in aceste conditii, avand in vedere procesul de pierderi tehnologice de apa,
procentul este de 19,67, care se incadreaza in cei 20% care este legal, calculat pentru perioada
01.01.2015-30.06.2018. Se impune ajustarea, modificare a pretului de livrare a apei potabile
prin includerea in formula de calcul a pierderilor. Deci dansii au facut toate demersurile catre

ANSRC, dar le-au respins documentatia datorita acestui volum mare de pierderi tehnologice.
Problema s-a ivit cand am vrut sa majoram pretul acum cu 0,20 bani-0,50 bani si nu stiam
daca ne aproba. Apa este potabila. Analizele la apa sunt la zi. Daca analizele nu erau in
vigoare, nu aveau voie sa functioneze.
Dl.Milea: aratati-le la oameni buletinele de apa, ca oamenii ma intreaba daca apa este
potabila.
Dl.Secretar: dar nu trebuie sa dai fiecaruia in parte.Afisezi instiintarea la avizier in fiecare sat.
Dl.Primar: F2 este inchis. Am fost la DSP ca nu ne dadea aviz de functionare si F2 nu mai
functioneaza pentru ca avea nivelul de nitriti si nitrati foarte mare, si ala este inchis de anul
trecut.
Dl.Popescu – eu va cred, dar incercati sa bagati pompele jos, pentru ca presiunea
hidrostatica, daca o ia apa de jos nu apuca sa ajunga nitratii sau ajung in cantitate mica. Va
trebuie pompe cu etaj.
Dl.Dobre: dle. primar, am si eu o problema. Am discutat acum cateva saptamani cu Mihai si
am venit cu o idee. Nu stiu daca e buna sau nu, dar ar trebui sa o luam in calcul. Haideti sa
tragem o conducta separat, facem un proiect pilot. Bagam o alta magistrala pana in cartierul
nou, facem un proiect pilot pentru acel cartier, cu apa numai pentru udat, pana nu facem
soselele si acolo. Haideti sa ne interesam, poate putem prin fonduri europene. Facem un
proiect pilot pe o straduta, pe cea mai mica strada.
Dl.Stratopol: d-lor supun la vot propunerea pentru pierderi tehnologice.
Dl.Primar: adica sa dam o hotarare de consiliu prin care pierderile tehnologice sa fie bagate
in facturi. Deci trebuie sa ne asumam pierderile si mai apoi marim pretul.
Dl.Iordache Constantin: eu nu pot sa-mi asum, pana nu stiu ce pierdere este.
Dl.Stratopol: pai pierderea este de 19,67%
Cu 8 voturi „pentru” se aproba.
Dl.Dobre se abtine: Motivez si de ce: nu stiu daca aceasta cantitate de apa sunt pierderi
tehnologice sau este furata, trebuie gasite si solutii in aceste cazuri. Mai trebuie facut un raport
clar.
Dl.Popescu: vreau sa spun ceva inainte de a vota. Pierderi tehnologice inseamna ca undeva
apa se risipeste. Dansii n-au ajuns la concluzia ca se risipeste pentru ca ar fi ud pe undeva. Eu
va spun ca se fura si va spun de 2 ani de zile: Sigilati apometrele. Faceti verificari, umblati cu
vase de 100 de litri si dati drumul la apa si uitati-va la apometre. Pentru ca de aici vi se trage
voua pierderea.
Dl.Primar: vecinii ne pot spune daca ala fura sau nu. Noi mai avem un referat de facut ca sa
vedem cata apa s-a consumat atunci cand s-au montat filtrele alea. Vreau un referat si sa
platim si acea apa.
Dl.Dobre: eu am venit cu o solutie. Haideti sa luam aparatul ala. Decat sa ne certam in
fiecare an ca pierdem 1 miliard.
Dl.Balbae: nu depisteaza nici un aparat daca apa este furata.
Dl.Manole – deci aparatura despre care vorbim este ca sa depisteze scurgerile in urma
fisurii. Deci ce se intampla: in timp ce apa curge prin conducta si pe undeva se scurge,
aparatul vede. Cand vorbiti de furturi va referiti la faptul ca cineva s-a intepat dintr-o
conducta. Eu trebuie sa fiu cu aparatul peste robinentul lui curgand ca sa vad pe aparat.
Dl.Dobre: numai faptul ca cetateanul vede ca noi venim cu aparatul, ca luam masuri ii
descurajam sa mai faca asa ceva
Diverse
 Scoala”Vasile Alecsandri” solicita casarea unui server si a unui microbuz.
Dl.Balbae: dar nu are cum sa caseze microbuzul.

Dl.Primar: il luam inapoi la primarie si ii dam alta destinatie. Cu server-ul nu am nici o
problema, dar pentru microbuz sa-l scoata din inventar sa ni-l predea noua.
 Subsemnatul Puchin Madalin solicita sa amplaseze o rulota cu produse de patiserie
Se revine cu discutatia la microbuz
Dl.Primar: vom infiinta o asociatie culturala si acel microbuz il vom da pentru acea asociatie.
Dl.Iordache Marcel: v-am spus, daca nu aveti sofer , eu ma ofer voluntar.
Se reia discutia despre cererea d-lui Puchin.
Dl.Primar: deci taxa era de 20 de lei, dar un om care face asa ceva inseamna ca scoate si
profit. Deci zic sa ii punem taxa un 30-40 lei/zi.
Dl.Iordache Constantin: este ceva laudabil, prin ceea ce vrea sa faca domnul Puchin.
Dl.Iordache Marcel: omul face ceva benefic pentru toata populatia. Nu putem sa ii marim.
Dl.Primar: Ok, ramane la valoarea care este fixata.
Dl.Iordache Marcel: astia cu pepenii da, sunt de acord sa le facem 30-40 lei/zi pentru ca ei
vand doar vara.
-10 voturi „pentru”
 Dna. Dobre Silvia
Dl.Primar: este doamna care are terenul langa cimitir. Are 3.600 mp si vrea sa-i dam 15
euro/mp. Eu am discutat si i-am spus doamnei ca este enorm.
Dl.Secretar: prima data a cerut 20 euro/mp.
Dl.Iordache Constantin: nici cu 15 euro/mp nu luam.
Dl.Iordache Marcel: oferta lui Zibileanu este mult mai ieftina.
Dl.Primar: Cu 20.000 lei luam 1 ha si 4000 si facem cimitirul acolo.
Dl.Iordache Marcel: m-am intalnit cu Dl.Zibileanu si mi-a zis in felul urmator: ”domnilor,
eu astept, voi nu mi-ati mai dat niciun semn. Eu astept sa fiu chemat la notariat.”
Dl.Primar: pai trebuie sa dam o HCL
Dl.Secretar: urmati pasii dupa lege.
Dl.Primar: deci i-am spus doamnei Dobre Silvia ca este o suma prea mare. Dar cu Zibileanu
trebuie sa continuam, sa luam cat are acolo 1ha si 4000.
Dl.Iordache Marcel: Zibileanu mi-a zis ca ne da totul. „Va dau tot in schimbul a 500
milioane.”
Dl.Primar: dar nu avem banii aia toti. Am batut palma pentru 20.000 lei pentru 1 ha si ceva.
Momentan noi avem bani pentru cumpararea acelui teren: 30.000 lei. Deci acei bani sunt pe
2018. Ii pastram pentru 2019 si mai adaugam 20.000 lei
 Dl.Primar: mai avem aici o cerere.
Dl. Primar: Deci lui Facla noi am propus sa-i vindem. Datorita faptului ca noi suntem intrun litigiu, Trifan ne-a dat iar in judecata, nu putem sa mergem mai departe. Dl administrator
de la Facla, Dl Alexandru, solicita sa incheiem un contract de inchiriere cu dumnealui pentru
suprafata aia. Acum nu se poate sa-l cumpere pentru ca suntem in litigiu. Momentan vrea sa
aprobati sa-i facem un contract de inchiriere.
Dl.Iordache Marcel: pai suntem de acord cu chiria, si sa plateasca in continuare celelalte
taxe.
-10 voturi”pentru”
Dna. domnu’Primar, la noi pe strada ati inceput o lucrare. La lucrarea aceasta pe care ati
inceput-o nu ati pus cot ca apa de la deal sa nu mai stea la noi pe strada. Tot noroiul se aduna
la noi pe strada. Copiii nu se pot juca in curte, deoarece este foarte mult noroi. Este strada
Rahovei.
Dl.Baranga Stefan – este vorba de strada noastra. Acum dupa ploi, a venit apa din 3 parti.
Dl.Primar: prima solutie la care m-am gandit eu, namolul ne-am propus sa venim maine sa
il curatam. Nu avem ce face, ca si asa abia am bagat si conducta aia.

Dl.Iordache Marcel: din punctul meu de vedere a fost o lucrare facuta de mantuiala. Teava
trebuia pusa cu 15 cm mai sus.
Dl.Primar: structura terenului nu ne-a lasat sa punem teava altfel. Acolo este si teava de
canalizare si conducta de apa.
Dl.Iordache Marcel: acolo pana nu se vine sa se faca o sistematizare a strazii de la scoala si
pana acolo, cu tapometrist cu grad de inclinare, nu se poate realiza nimic.
Dl.Primar: corect ce ati spus. La anul se implinesc 10 ani de cand a fost reparata strada. Vii
in decembrie cu o solicitare pentru un proiect de hotarare, prindem aici si prevedem bani
pentru asa ceva la anul.
Dl.Iordache Marcel: pai eu am venit.
Dl.Primar: pai da, dar bugetul era facut. Si pe acea strada nu se mai putea interveni pentru
ca nu are 10 ani de cand e facuta. Ce putem face urgent este sa fac un damb in prelung sa nu
mai vina apa.
Dl.Baranga Stefan – ce puteti face urgent este sa faceti un Șant cu gratar cum ati facut la
Malcoci, la alimentara la dna Zana, ca apa din 2 strazi sa nu mai vina pe strada asta.
Dl.Primar: Marcele ti-am zis, sa faci scris si in decembrie cand fixam bugetul pe anul viitor,
sa prevedem si pentru strada asta.
Dl.Iordache Marcel: pana in decembrie le cad casele.
Dl.Primar: la asemenea ploi nu ai ce sa faci
Dl.Iordache Marcel: ce facem cu oamenii astia ca le-a intrat apa in casa, ce facem cu
lucrurile lor care au fost deteriorate. Ei imi spun mie, eu va spun dumneavoastra. Eu nu am ce
sa fac. Trebuie luata o masura preventiva pana la anul.
Dl.Primar: deci saptamana viitoare fac un damb la strada asta si apoi sa incercam sa facem
un cot la teava aia de acolo. Asemenea apa nu si-o doreste nimeni.
Dl.Milea: toata piatra este adusa jos. Luati-o pe toata si puneti-o inapoi pe strazi
Dl.Primar: o sa facem, s-a muncit si sambata si duminica
Dl.Popescu: eu tot in legatura cu apa am venit. L-am chemat pe Stratopol sa vada cum mi sa distrus mobila de la apa care mi-a intrat in casa. Tratati cu seriozitate lucrurile
Dl.Primar: ati fost tratat foarte serios. V-am curatat rigolele, v-am pus tuburi, dar acolo asa
este situatia
Dl.Popescu: n-ai miscat nici un deget cand s-a facut soseaua aia. Ti-am dat telefon si ti-am
spus ce fel ridica aia soseaua. Tot eu am rezolvat-o.
Dl.Primar: lucrarea nu era a mea, era a Consiliului Judetean si eu nu aveam cum sa intervin
la lucrarea aia. Iti promit ca daca ni se aproba proiectul, prima strada cu bordura va fi a
dumitale.
Dl.Baranha - problema este ca este teava de apa care este descoperita
Dl.Primar: de 2 ori am astupat-o. O sa punem din nou pamant
Dl.Dobre: eu din cate stiu in lege este stipulat ca in caz de situatie de urgenta, domnul
Popescu este situatie de urgenta, noi putem baga bani acolo. Cum putem baga 500 de milioane
in hartie in primarie, nu putem baga 500 de milioane in ciment, piatra sa ii facem omului acolo
sa nu ii mai intre apa?!!
Dl.Primar: noi am trimis situatiile la ISU
Dl.Popescu – avem in cartier vreo 7-8 copii, ceea ce e un lucru minunat. Dar au inceput sa
se arda becurile, nimeni nu face nimic. De o luna de zile e intuneric de nu se vede nimic.
Dl.Primar: aveti o problema grea acolo. In zona aia la dumnevoastra incepand din statia de
autobuz 4 becuri sunt sparte cu lampi cu tot si sunt lampi cu neon. Am facut adresa la politie,
vreau sa depisteze cine este in acea gasca de puslamale. Am vorbit sa facem gratar de metal,
ca altfel nu se mai poate.

Dl.Dobre: din cate imi aduc aminte anul trecut am platit pentru un sistem de monitorizare
350 de milioane. De ce l-am luat daca il punem unde nu ne foloseste?
Dl.Primar: am pus numai in centru, Dunare, zona asta.
Dl.Dobre: cine vine in centru? Vin hotii in centru?
Dl.Dragan Ion: am vazut ca este o movila mare de pietris pe strada Bisericii. Ce faceti cu
ea?
Dl.Primar: am adus ca sa o imprastiem pe strazi. Dar nu am mai avut timp, ca a venit alta
ploaie.
Dl.Milea este revoltat de la mirosul care vine de la complexul Carniprod, provenit din
arderea porcilor.
Dl.Primar: nu am ce face, terenul este al UAT Tulcea.
Dl.Dobre: Domnule Secretar, vreau sa va intreb daca aveti cunostinta ca atunci cand maresti
suprafata unei strazi trebuie s-o faceti si legal?!
Dl.Secretar: la ce va referiti?
Dl.Dobre: la Malcoci, noi am marit suprafata unui drum. In nomenclatura strazii avem si
noi o suprafata.
Dl.Primar: ce strada?
Dl.Dobre: spre domnul Mohamed. Ati vazut ce e acolo? Tot noroiul ni l-a bagat pe strada
Calugareni. De ce nu am avut viziune, cand am rupt de acolo si de dincolo cate 3m, sa punem
si ceva in loc?
Dl.Primar: avem promisiunea de la el ca aduce piatra.
Dl.Dobre: in 2011, pe strada Sperantei, mai este praf de piatra acolo? Va spun ca este si
acum
Dl.Ghimpu: am avut acum cateva saptamani niste musafiri din mai multe tari din Europa, la
Stanca Dunarii, si au vrut sa mearga sa viziteze biserica germana, pentru ca au vazut acel
indicator.
Dl.Primar: iti promit ca o sa vorbesc la C.J sa taiem acea pancarda
Dl.Primar vorbeste telefonic cu Dl.Mohamed, atragandu-i atentia ca a latit o strada, dar nu a
pus o roaba de piatra pe ea. Il roaga ca pana sambata sa puna piatra pe strada.
Dl.Ghimpu: noi am stabilit sa dam o mana de ajutor sa facem monumentul ala istoric. S-a
inceput intr-ul fel sa fie bagat in randul monumentelor istorice prin 2003-2004, dar a ramas in
aer. Daca ar fi bagata in randul monumentelor istorice, am avea posiblitatea sa aducem bani
europeni sa o refacem. Noi nu vorbim aici de biserica Catolica. Noi vorbim de un monument
al localitatilor care este, poate , singurul.
Dl.Primar: biserica catolica trebuie sa se ocupe de acel monument
Dl.Dobre:acum spuneti ca este al bisericii Catolice dar ati bagat 200 de mil in acel gard
Dl.Primar: pai acolo era pericol. Putea cade peste un copil
Dl.Dobre: eu am inteles ca la noi, Urbanismul poate prin lege si are parghii sa mearga mai
repede cu lucrarea aia acolo. Pentru ca, la inaltimea care este si anual gradul de inclinatie al
turnului pleaca, ganditi-va ca aveti scoala la 20m. Degeaba ati facut gard. Problema era sa
stabilizam turnul.
Dl.Primar: dar, daca nu e solutie financiara? Lucrarile la Biserica Catolica sa o refaci sunt
peste 1 miliard de euro. Cine da bani? Am facut zeci de demersuri, avem si expertiza facuta.
Ultima data am vorbit cu dl.Vizaur. L-am trimis si pe preot cu documentele la Dl.Vizaur, ca sa
o bage in circuitul monumentelor. La un moment dat, a fost vorba asa: daca era monument
istoric il preluam noi ca primarie, timp de 5 ani ii lasam si pe ei sa-si faca slujbele, putem sa
facem si conferinte culturale. Am facut demersurile astea, dar ne blocam de situatia ca nu este
monument istoric. Si este foarte greu. Nu stiu daca o sa reuseasca acel preot sa faca ceva, este
foarte greu

Dl.Ghimpu: cred ca preotul catolic si-a facut deja ploile sa plece la Tucea
Dl.Primar: la nivel de C.J am deschidere totala. Mi s-a spus ca si maine avem un milion de
euro daca rezolvati aceasta problema
Dl.Ghimpu: deci spuneti-mi mie ce problema trebuie rezolvata?
Dl.Secretar: cu domnul Vizaur, toata documentatia depusa pentru a fi declarata monument
istoric, asa ne-a instiintat preotul catolic.
Dl.Ghimpu: eu va spun ca biserica nu o sa poata face ceva, pentru ca este privita ca ceva
privat. Tot de la primarie trebuie sa plece.
Dl.Dobre: pai noi avem putere? Vorba domnului Ghimpu, noi sa ne intalnim aici si vorbim
atat tot dar nu ducem la final nimic.Nu se poate face o strada, vrem sa facem monumente
UNESCO aici.
Dl.Popescu – dom’Primar s-a facut santul ala pana la Dunare, santul a stat plin vreo 3-4
zile, vreme in care apa de la mine din curte n-a avut unde sa se duca, pentru ca noi am fost
neputinciosi sau nu ne-a interesat sa facem o scurgere acolo.
Dl.Primar: avem tot ce ne trebuie, dar n-am putut face pentru ca a fost apa permanent.
Dl.Popescu: daca puneati in santul ala 2 tevi groase la 1 m adancime, tot s-ar fi dus apa.
Dl.Iordache Marcel: avem compartiment de situatii de urgenta, de ce nu merge pe teren sa
faca ceva?
Dl.Popescu: as vrea incepand cu sedinta urmatoare a CL sa fiu anuntat cand sunt sedintele.
As vrea sa se noteze si sa se supuna la vot ca primaria care are sarcina de a organiza alegerile
locale viitoare, sa le facilitati alegatorilor cel putin 3 sedinte cu canditatii care sa vina pregatiti
cu programul lor
Dl.Primar: nu are primaria treaba. Se fac atunci adunari publice, te duci la ele.
Dl.Popescu: unde sunt programale dumitale de acum 5-6 ani?
Dl.Primar: programul este al meu si raspund eu de el, si cand se termina mandatul voi
raspunde eu in fata alegatorilor
Dl.Milea: sunteti sincer sa imi spuneti si mie ce ati facut din tot programul?
Dl.Primar: eu cred ca am facut cel putin 40 %. Necazul acestei comune este ca are 4 sate. In
astfel de momente critice nu ii poti multumii pe toti.
Dl.Popescu: anul trecut in septembrie ti-am adus o cerere cu 2 poze, cu un microbuz care
mi-a intrat in curte, si te-am rugat sa faci cerere catre C.J. Si te-am rugat sa imi arati unde este
cererea care ai facut-o dumneata catre C.J.Nici vicele nu face nimic nu are viziune deloc.
Dl.Primar: v-am aratat-o
Dl.Popescu: dupa 6 luni
Dl.Primar: da, dar am trimis-o si ei tare s-au grabit sa ne puna borduri. Eu am vorbit cu ei,
si au spus ca nu vin acolo sa puna nici o bordura. Nu a fost in proiect. Nu a fost proiectata cu
bordura acolo la dumneavoastra
Dl.Iordache Marcel: zona aia e un pericol acolo. Si pt copiii care merg la scoala. Deci se
intrerupe trotuarul acolo, e si curba, ei sunt nevoiti sa traverseze. Noi ca institutie trebuie sa le
facem adrese peste adrese ca ei sa vina sa ia masuri.
Dl.Primar: va multumesc pentru participare!
Epuizandu-se ordinea de zi , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei
Consiliului Local Nufaru.
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