ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CRACAOANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 aprilie 2018 in sedinta ordinara a Consiliului local al
comunei Cracaoani, convocata de primarul comunei prin Dispozitia nr 88 din
23.04.2018.
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, administratorul public si responsabilul pt achizitii publice 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 rezilierii unui contract incheiat cu SC
Pedanco srl.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Programului anual al
achizițiilor publice pentru anul 2018.
3. Proiect de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru o
perioada de 3 luni
4. 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 trecei la discutarea primului
punct inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unui
contract incheiat cu SC Pedanco srl.
Ia cuvantul primarul comunei care prezinta expunerea de motive pentru acest
proiect de hotarare, aratand ca in urma controlului de audit efectuat de Camera de
Conturi Neamt in anul 2016 s-a stabilit ca SC PEDANCO furnizorul de tv prin
cablu in com. Cracaoani are de achitat catre UAT Cracaoani contravaloarea
energiei electrice consumate in desfasurarea activitatii in spatiul de la Caminul
cultural din Magazia. Intrucat firma a fost instiintata sa achite suma datorata dar a
refuzat, relatia contractuala nu mai poate continua urmeaza sa fie deschisa si o
actiune in instanta pentru recuperarea sumei si in acest moment se propune
rezilierea contractului in participatiune incheiat in anul 2002. In continuare
secretarul comunei , prezinta raportul de specialitate legat de acest proiect, dand
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apoi citire proiectului de hotrare avizat de comisiile de specialitate. Nefiind alte
discutii presedintele de sedinta il supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul proiect de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea
completarii Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018.
Ia cuvantul d-l Carcea Iustin-responsabilul pentru achizitii al primariei
comunei,care prezinta expunerea de motive cu privire la acest proiect precum si
raportul de specialitate. Arata ca completarea Planului de achizitii anual se face cu
2 puncte si anume achizitia unei revizii pentru unul din microbuzele scolare si al 2lea punct procurarea unor material PSI. Secretarul comunei da citire apoi
proiectului de hotarare, avizat favorabil de catre comisiile de specialitate.
Nemaifiind discutii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de sedinta
supune la vot proiectul de hotarare in forma citita. Se aproba cu 13 voturi
„pentru” .
Se trece la urmatorul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi- Proiect de
hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru o perioada de 3
luni
Ia cuvantul secretarul comunei prezinta expunerea de motive la acest proiect de
hotarare , aratand ca a fost initiat urmare a expirarii mandatului actualului
presedinte, d-na Elena Homorozan , fiind necesara alegerea unui nou presedinte
pentru o perioada de 3 luni. Prezinta apoi raporul de specialitate si proiectul de
hotarare avizat favorabil de catre comisiile de specialitate. Presedintele de sedinta
intreaba daca sant si alte propuneri pentru functia de presedinte de sedinta , in afara
de cea facuta de primarul comunei prin proiectul de hotarare. Nemaifiind alte
propuneri sau discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata. Se aproba cu unanimitate.
Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi: intrebari-interpelari.
D-l Achiriloaei V-le- administrator public al comunei arata ca in urma discutiilor
din sedinta trecuta a Consiliului local, privind taxele percepute de catre Parcul
Natural Vinatori Neamt pentru obtinerea unor avize, a avut o discutie cu
conducerea acestei institutii si s-a constatat ca acete taxe sant reglementate la nivel
central ,mai précis la nivel de minister prin un Ordin de ministru.
D-l consilier Dogariu C-tin arata ca asa este intr-adevar legislatia e clara si
trebuie respectata, singurul aspect in discutie fiind cel de moralitate a unor astfel
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de taxe, care vin sa impovareze odata in plus locuitorii comunei, alt avantaj
neexistand.
In continuare d-l primar informeaza ca la nivelul institutiei au fost efectuate din
nou controale tematice de catre Agentia Judetana pentru Prestatii Sociale urmare a
unor reclamatii reciproce ale unor beneficiari de ajutor social. S-au constatat unele
deficiente in activitatea desfasurata de catre functionarii din Serviciul Public de
asistenta sociala trasandu-se masuri de remediere. In consecinta au fost suspendate
sau incetate o alta serie de dosare de acordare a ajutorului social creeand mari
nemultumiri in randul a o parte din populatia de etnie de pe raza comunei.
Probabil acum o sa inteleaga si acestea ca fara sa presteze orele de munca sau sa
fara respectarea conditiilor de acordare, ajutorul social va fi suspendat sau incetat,
dupa caz.
Nemaifiind alte subiecte de discutat in final presedintele de sedinta, d-na
Homorozan Elena 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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