ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CRACAOANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28 noiembrie 2018 in sedinta ordinara a Consiliului local al
comunei Cracaoani, convocata de primarul comunei prin Dispozitia nr.351 din
23.11.2018.
Sedinta are loc in sala de sedinte a primariei, participand un numar de 13 consilieri
din 13.Participa primarul comunei, secretarul comunei, seful contabil al institutiei
, responsabilul pt proiecte. Resurse umane si achizitii publice.Presedintele de
sedinta,d-l Adascalului Costel constata ca este indeplinit cvorumul pentru
desfasurarea acesteia si da citire ordinei de zi a sedintei.
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor,taxelor locale si a unor taxe
speciale pentru anul 2019.
3. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului <Dezvoltare teritoriala
echilibrata prin cresterea nivelului de trai a populatiei rome din localitatea
Cracaoani>.
4. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului <Construire teren de
sport multifunctional in sat Magazia, comuna Cracaoani>.
5. Intrebari-interpelari.
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi. Se aproba cu
unanimitate a consilierilor prezenti. Se supune la vot si procesul verbal de la
sedinta anterioara. Se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare se trece la discutarea primului punct inscris pe ordinea de zi:
Proiect hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018.
.
Ia cuvantul seful contabil al institutiei care prezinta expunerea de motive a
primarului cu privire la acest proiect, raportul de specialitate si proiectul de
hotarare avizat favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului local. Arata ca
proiectul de hotarare a fost initiat urmare a necesitatii alocarii la cheltuieli de
capital a sumei de 1000 lei. 3000 lei – dirigintie de santier la modernizarea
drumului din Mitocu Balan. De asemenea de la Consiliul Judetean s-au alocat
47.000 lei reprezentand drepturi asistenti personali.
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Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare. Este aprobat cu unanimitate de voturi.
Apoi se trece la urmatorul punct inscris pe ordinea de zi - Proiect de hotarare
privind stabilirea impozitelor,taxelor locale si a unor taxe speciale pentru anul
2019. Ia cuvantul primarul comunei care prezinta o expunere de motive privind
acest proiect aratand ca propune prin acest proiect ca impozitele si taxele locale sa
ramana la acelasi cuantum ca in prezent, mici modificari aparand la taxele speciale.
Necesitatea unei mai bune colectari a taxelor si impozitelor locale, precum si starea
economica a comunei justifica in opinia initiatorului mentinerea taxelor din anul
2018. Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare. Este aprobat cu unanimitate de voturi.
Apoi se trece la urmatorul punct inscris pe ordinea de zi - Proiect de hotarare
privind implementarea proiectului <Dezvoltare teritoriala echilibrata prin cresterea
nivelului de trai a populatiei rome din localitatea Cracaoani>.
Ia cuvantul responsabilul pentru proiecte care prezinta expunerea de motive a
initiatorului si raportul de specialitate la acest proiect. Secretarul comunei da citire
proiectului de hotarare avizat favorabil in comisiile de specialitate. Presedintele de
sedinta intreaba daca exista discutii pe marginea acestui proiect de hotarare. D-l
Stacescu Constantin arata ca e bun acest proiect. Recomanda ca la caminul cultural
din centru sa se aiba in vedere pe viitor alocarea unor sume pentru antifonarea
corespunzatoare a salii in vederea unei sonorizari de calitate.
D-l primar solicita viceprimarului sa aiba in vedere faptul ca prin acoperisul
cladirii caminului prin anumite zone se produc infiltratii de la apele pluviale si sa
se gandeasca la o solutie pentru remedierea acestor probleme.
Viceprimarul comunei arata ca are in atentie aceasta problema.
Nemaifiind alte
discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. Este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Apoi se trece la urmatorul punct inscris pe ordinea de zi- Proiect de hotarare
privind implementarea proiectului <Construire teren de sport multifunctional in
sat Magazia, comuna Cracaoani>.Se da din nou cuvantul responsabilului de
proiecte care prezinta pe scurt expunerea de motive si raportul de specialitate legat
de acest proiect de hotarare. Proiectul a mai fost discutat in sedintele anterioare, in
acest moment se discuta forma finala inclusiv sumele necesare asa cum au fost
stabilite cu consultantul proiectului.
Secretarul comunei da citire proiectului de hotarare avizat favorabil de comisiile
de specialitate.Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare. Este aprobat cu unanimitate de voturi.Se trece la ultimul punct inscris
pe ordinea de zi: Intrebari-interpelari. D-l Stacescu C-tin solicita ca atunci cand se
stabileste ce proiecte ar mai putea fi realizate sa fie avuta in vedere si posibilitatea
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realizarii alimentarii cu apa si canalizare si pentru satul Cracaul Negru si magazia ,
precum si canalizare la Cracaoani.
D-l Savin Dionisie intreaba care mai este situatia cu apa la Magazia. D-l primar
arata ca urmare a reclamatiei formulate de un cetatean din satul Magazia, in acest
moment se face o cercetare de catre DNA a modului cum a fost realizata investitia
in acest sat urmand ca dupa finalizarea cercetarilor sa fie continuata predarea
acesteia catre APASERV Neamt, procedura deja inceputa. D-l Dogariu C-tin ridica
problema unei femei bolnave psihic din satul Cracau care traieste din mila publica
fiind singura, neavand familie. D-l primar arata ca acest caz este cunoscut si este
in atentia serviciului public de asistenta sociala pentru a se gasi o solutie.
D-na Homorozan Elena felicita pe toti cei implicate in realizarea actiunii de la
Magazia prilejuita de Ziua Nationala si Centenarul Unirii, care a fost un success si
spera ca aceste actiuni sa continue. In acest sens d-l Director Savin Dionisie
propune tinerea unui moment de reculegere in memoria celor care si-au jerfit viata
in Primul razboi Mondial si a celor care au savarsit Marea Unire. Presedintele de
sedinta multumeste celor prezenti pentru acest moment.
Nemaifiind alte subiecte de discutat in final presedintele de sedinta, multumeste
tuturor pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.Drept pentru care s-a
incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
ADASCALULUI COSTEL

SECRETAR
URSACHE FLORIN
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