ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CRACAOANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 16 februarie 2018 in sedinta ordinara a Consiliului local al
comunei Cracaoani, convocata de primarul comunei prin Dispozitia nr 33 din
12.02.2018.
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. Presedintele de sedinta, d-na Homorozan Elena constata ca este
indeplinit cvorumul pentru desfasurarea acesteia si da citire ordinei de zi a
sedintei.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii modificat, pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Cracaoani.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2018, modificat.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice
pentru anul 2018.
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 ordinea de zi si la discutarea primului punct inscris pe
ordinea de zi: 1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul
2018.
Ia cuvantul seful contabil al institutiei care prezinta expunerea de motive si
raportul de specialitate legate de acest proiect, dand apoi citire anexelor in detaliu
ale proiectului de buget. Se trece in continuare la discutii pe marginea materialelor
prezentate. D-l Dogariu C-tin intreba daca nu s-ar putea continua asfaltarea
drumului comunal din Cracaul Negru cu banii din creditul de la CEC urmare a
faptului ca sectorul de drum spre Mitocu Balan s-a facut cu bani de la Ministerul
Dezvoltarii. D-l primar arata ca la fel ar fi vrut si dansul dar banii contactati prin
credit au destinatie deja stabilita care nu poate fi schimbata. Oricum investitia pe
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drumul comunal din Cracaul Negru este prioritara, asa cum este si reabilitarea
podului peste Cracau de la Magazia spre Cracaul Negru.
D-l Stacescu- referitor la suma alocata pentru dotari la caminul cultural solicita
informatii doamnei contabil . Aceasta arata ca suma respectiva se aloca doar in
situatia in care proiectul va obtine finantare, dac nu, nu se va aloca nici un leu.
D-l Stacescu arata ca
la scoala mai este necesar achizitionarea unor
videoproiectoare deoarece nu sant in toate clasele si ar mai fi nevoie pentru
desfasurarea lectiilor in conditii optime.
D-l director Savin arata ca ar fi nevoie si de inlocuirea unor calculatoare de la
laboratorul de informatica care sant foarte vechi si depasite moral.
D-na sef contabil arata ca in acest an, conform unei ordonante a Guvernului,
printre altele, nu pot fi achizitionate astfel de dotari.
D-l primar arata ca nu s-au alocat fonduri pentru culte deoarece, desi sant
numeroae solicitari din partea tuturor bisericilor de pe raza comunei fondurile sant
insuficiente si daca s-ar fi alocat pentru o anumita biserica s-ar fi iscat nemultumiri
in randul celorlalte. Se poate observa ca spre deosebire de alti ani nu s-a alocat
nimic nici pentru Ziua comunei.
D-l director Savin insista sa se gaseasca o solutie si pentru alocarea unor fonduri
pentru manifestarile dedicate Centenarului Marii Uniri de anul acesta.
D-l primar arata ca toate acestea vor fi avute in vedere la o viitoare rectificare de
buget din cursul anului.
Legat de manifestarile din acest an d-l director profita de aceasta sedinta si invita
domnii consilieri la o manifestare culturala in data de 27 martie dedicata unirii
Basarabiei cu Romania in 1918.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui proiect presedintele de sedinta il supune la
vot. Se aproba cu 12 voturi „pentru” si unul „impotriva” al d-lui Stacescu C-tin.
Se trece la urmatorul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi- cel privind
aprobarea statului de functii modificat, pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Cracaoani.
Ia cuvantul secretarul comunei prezinta expunerea de motive si raportul de
specialitate la proiectul de hotarare aratand ca urmare a miscarilor de personal,
plecari sau noi angajari,este necesara o corectie fireasca a stautului de functii,
motiv pentru care a fost initiat acest proiect de hotarare. Da citire apoi proiectului
de hotarare propiuzis. Presedintele de sedinta intreaba daca sant discutii pe
marginea celor prezentate. Nefiind il supune la vot. Se aproba cu 13 voturi
„pentru”.
Se trece apoi la urmatorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018, modificat.
Ia cuvantul din nou secretarul comunei care prezinta expunerea de motive a
primarului pentru acest proiect de hotarare initiat ca urmare a necesitatii corectarii
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semestriale a Planului de ocupare a functiilor publice aprobat in luna decembrie
anul trecut urmare a unei modificari in structura de personal prin plecarea unui
functionar public. Da citire in continuare proiectului de hotarare. Presedintele de
sedinta da cuvantul apoi pentru discutii si intrebari pe marginea acestui proiect de
hotarare.
Nemaifiind discutii se supune la vot acest proiect de hotarare, avizat de comisiile
de specialitate. Se aproba cu 13 voturi “pentru” .
Se trece apoi la urmatorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018.
Ia cuvantul responsabilul pentru achizitii publice al institutiei care prezinta
expunerea de motive a initiatorului referitor la acest punct si da citire proiectului de
hotarare. Detaliaza apoi Programul de achizitii pentru acest an.
Presdintele de sedinta solicita intrebari sau discutii pe marginea proiectului
prezentat. D-l Dogariu C-tin intreba ce reprezinta evaluarea mijloacelor fixe. D-na
sef contabil arata ca din 3 in 3 ani mijloacele fixe din patrimoniu UAT trebuie
reevaluate, si cum acest lucru nu s-a facut de cava timp e absolut necesara o astfel
de operatiune.
Nefiind alte intrebari sau discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare, avizat favorabil in comisiile de specialitate . Se aproba cu 13 voturi “
pentru”.
Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi: intrebari-interpelari.
Doamna Homorozan Elena
intreaba ce solutie poate fi gasita pentru
modernizarea centrului civic al comunei avand in vedere ca prin proiectul de buget
nu s-a prevazut nimic in acest sens. Constata ca pentru celelalte sate s-au alocat
diverse sume pentru investitii dar pentru satul Cracaoani nu. D-na contabil arata ca
din pacate desi s-a vrut nu s-a putut aloca nici o suma pentru aceasta activitate.
Dl Stacescu solicita d-lui vice mai multa implicare in activitatea de dezapezire.
Legat de curatenia efectuatuata de cei de la venitul minim garantat tot domnia sa
arata ca acestia fac curataenie de mintuiala nefiind supravegheati. Doamana
Homorozan propune sa fie ales un sef de echipa tot din randul lor unul mai serios
in care se poate avea baza. D-l viceprimar arata ca de cand s-a inceput suspendarea
pentru cei ce nu vin la munca efectele sant positive. Numarul celor ce vin la munca
a crescut simtitor.
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
HOMOROZAN ELENA

SECRETAR
URSACHE FLORIN
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