JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL LUICA

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi –28.06.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local Luica,
in baza dispozitiei primarului nr.129/23.06.2017, avand urmatoarea ordine de
zi :
Diverse probleme ale activitatii curente.
La sedinta au participat urmatorii consilieri locali :
ANGHELACHE ELENA
APOSTOL MARIAN
DELIU VASILE
DRAGNE LUCIAN
DOBRIN NICOLAE
IACOB OCTAVIA
IOSIF ION
PISICA LAURA- GABRIELA
STANCIU MARIAN
STATE NICOLAE
STRIBLEA MUGUREL ARISTIDE
Mai sunt prezenti la sedinta dl. STATE LAURENTIU – consilier judetean si
dl. IACOB GICA- presedinte ALDE.
Secretarul comunei face prezenta consilierilor si declara sedinta legal
constituita, fiind prezenti 11 consilieri din totalul de 11 .
Dl.DOBRIN NICOLAE il propune presedinte de sedinta pe dl. STATE NICOLAE.
Supusa la vot aceasta propunere , a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Dl.STATE NICOLAE –presedinte sedinta ,supune la vot procesul verbal
al sedintei anterioare, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl.primar propune marirea ordinii de zi cu doua puncte:
1.Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei
Luica , judetul Calarasi a suprafetei de 97 m.p. si initierea procedurilor de
inchiriere a acestui teren.
2. Aprobarea criteriilor acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de
inmormantare.
Dl.STATE NICOLAE – supune la vot ordinea de zi ,astfel marita, care a
fost aprobata cu unanimitate de voturi.

La primul punct al ordinii de zi -Aprobarea trecerii din domeniul public in
domeniul privat al comunei Luica , judetul Calarasi a suprafetei de 97 m.p. si
initierea procedurilor de inchiriere a acestui teren, dl primar prezinta materialul
necesar dezbaterii acestui punct. Prezinta studiul de oportunitate intocmit pentru
acest proiect.
Dl.presedinte de sedinta STATE NICOLAE solicita inscrierea la cuvant.
Dl.STANCIU MARIAN – cine a suportat cheltuielile pentru aceasta
evaluare.Noi la sedinta anterioara , cand am discutat despre cererea dlui
STAICU MARIUS VALENTIN, am stabilit ca dl.primar impreuna cu aparatul
de specialitate sa verifice situatia juridica a terenului si sa faceti demersurile
legale pentru scoaterea la licitatie a acestui teren. Insa vad ca acolo se
construieste.Nu afecteaza centrala termica a primariei, ca am vazut ca e foarte
aproape de aceasta.
Dl.primar- nu a costat nimic aceasta evaluare.Atunci ati fost de acord cu
cererea dlui STAICU MARIUS VALENTIN.
Dl.STANCIU MARIAN – a solicitat ca dna secretar sa aduca procesul
verbal al sedintei din data cand a fost prezentata consiliului local , cererea dlui
STAICU MARIUS VALENTIN.
Dna secretar da citire procesului verbal al sedinte din data de
29.03.2017 , in care s-a stabilit clar ca dl.primar impreuna cu aparatul de
specialitate sa
evalueze situatia juridica a terenului respectiv si sa faca
demersuri legale pentru scoaterea la licitatie pentru inchiriere terenului respectiv.
DL.STATE NICOLAE- nu suntem impotriva sa –l ajutam pe dl STAICU
MARIUS VALENTIN ,insa a gresit ca a inceput constructia. Asta e sfidare.
Dl.STATE LAURENTIU - solicitam un raspuns scris despre situatia
acestui teren , am depus in acest sens o cerere la doamna secretar.De
asemenea solicit sa ni se dea copii de pe procesele verbale de la sedinta din
martie 2017 ,precum si de la sedinta de astazi.
STATE NICOLAE- la sedinta din martie s-a discutat despre faptul ca sa se
verifice situatia terenului si sa se verifice daca e legal sa se concesionere teren
in curtea primariei. Eu ca presedinte de sedinta nu sunt de acord sa supun la
vot asa ceva.El imi este prieten , dar nu trebuia sa faca asa ceva, trebuia sa
astepte sa se faca totul legal. Asta e sfidare.
Dl.primar- DOBRIN ION - am intocmit un studiu de oportunitate si un
caiet de sarcini, precum si un plan de amplasament si delimitare a imobilului
cu propunerea de dezlipire.Acolo vom face o parcare a primariei.
Dl.STANCIU MARIAN – mi se pare ca ni se forteaza mana .Chiar nu
verifica nimeni ce se intampla in curtea primariei?

STATE LAURENTIU- noi vrem raspun scris cu privire la situatia terenului.
Poate ca nu suntem impotriva, insa sa se faca totul legal.De ce nu a venit el aici
sa-i prezinte cererea?Nu era normal asa?
Dl.STRIBLEA MUGUREL ARISTIDE- chiar daca suntem de acord , el nu – si
va putea obtine autorizatiile de functionare.
Dl.viceprimar- DOBRIN NICOLAE - eu am fost si m-am interesat si poate
sa obtina autorizatiile, daca construieste un zid mai mare decat cosul de fum
al centralei termice al primariei.
DL.STANCIU MARIAN – eu sunt de acord pentru dl STAICU MARIUS
VALENTIN SA- si faca service auto , insa sa-i dam teren in alta parte , nu in
curtea Primariei , chiar in mijlocul satului. Nici nu are spatiu suficient pentru
aceasta activitate.
Dl.STATE NICOLAE- in ultima vreme m-am intalnit cu multi oameni in sat
si toti erau nedumeriti si nemultumiti , cum acesat construieste in curtea
Primariei.El v –a intrebat cand a inceput sa construiasca?
Dl.DOBRIN NICOLAE- viceprimar- Ne -a intrebat cand a turnat betonul,
pentru zid nu a mai intrebat.
Dl.STATE LAURENTIU- Nu ati vazut ca incepe sa ridice zid, de ce nu i-ati
atras atentia?Sa ni se raspunda de ce nu ati luat masuri sa-l opriti.
Dl.DOBRIN NICOLAE- viceprimar- daca ,castiga altcineva licitatia , el nu
are pretentii de nimic.Licitatia va fi publica , se poate inscrie oricine.
Dl.STATE NICOLAE- Trebuia sa astepte doua luni sa se termine licitatia si
pe urma sa inceapa.
Dl.primar solicita presedintelui de sedinta sa supuna la vot acest proiect
de hotarare.
Dl.presedinte de sedinta STATE NICOLAE – nu doreste sa supuna la vot
acest proiect de hotarare.
DL. DRAGNEA LUCIAN- chiar daca a turnat acel beton, insa daca a zis ca
nu are nici o pretentie ca doneaza pentru parcare Primarie.

DL.PRIMAR- nu am sfidat pe nimeni. Ati consimtit in sedinta trecuta la
cererea dlui STAICU MARIUS VALENTIN. Daca aceasta propunere nu trece , vom
face acolo o parcare a primariei.
Dra IACOB OCTAVIA - eu zis sa dam astazi o solutie .Haideti sa stabilim
care este solutia.
Dl.primar- dl.STATE LAURENTIU in ce calitate sunteti la sedinta, aveti
adresa din partea Consiliului Judetean?
Dl.STATE LAURENTIU- dl primar eu sunt aici in calitate de consilier
judetean,nu- mi trebuie adresa sa particip la sedinta , iar dumneavoastra nu
sunteti conducatorul sedintei , sunteti invitat.Mai vreau sa spun ceva -: am
depus la dumneavoastra o cerere prin care ALDE – organizatia Luica, solicita sa
ne puneti la dispozitie un spatiu, conform Legii,pentru desfasurarea activitatii
partidului.Stiu sigur ca sunt spatii libere si dau cateva exemple:
-spatiul de langa magazinul lui Gabi , deoarece chiriasul a decedat;
-apartamentul de sus de la bloc, cel pe care-l renovati;
-camera din apartamentul unde se afla farmacia, aceea unde se repara
televizoare.
Conform Legii, UAT LUICA , are obligatia sa ne puna la dispozitie un spatiu.
Dna PISICA LAURA- referitor la farmacie. Dupa cum stiti eu am deschis
farmacie la mine acasa , iar domnul care are oficina de la Blocul specialistului ,
era obligat sa inchda atunci cand eu am inceput activitatea.As dori si eu sa stiu
cum a re contract de inchiriere, pe ce perioada si pe ce spatiu.
Dl.viceprimar- DOBRIN NICOLAE- are contract pe 49 m.p.
Dl.STANCIU MARIAN- dna secretar v-am solicitat si eu sa vad contractele
de la blocul specialistului, contractul cu doamna doctor , etc., precum si
patrimoniul comunei?De asemenea am solicitat primarului sa ne prezinta un
centralizator al proiectelor pe care le aveti in derulare,prin care sa prezentati
stadiul in care se afla?

Dl.primar DOBRIN ION- domnule Stanciu nu v-am prezentat eu ,la mine
in birou, toate contractele? Situatia proiectelor v-o prezint aproape la fiecare
sedinta. Nu ati aprobat dumneavoastra toate hotararile cu privire la proiectele
pe care le-am depus?
Dl.STATE LAURENTIU- eu stiu ca in fiecare an se dezbate situatia
patrimoniului localitatii.De asemenea solicit ca toate documentele solicitate de
ALDE sa fie pe suport de hartie si nu fluturate pe sub nas.
Dl.primar , ati promis ca vom face o sedinta de consiliu special dedicata
situatiei baltii din localitate.
Dl.primar- DOBRIN ION – a fost o sedinta cand a participat dl. Razvanadministratorul baltii.
DL.STATE LAURENTIU- nu aceea , atunci el a venit sa-si expuna punctul
de vedere.
Dl.primar- puteti sa veniti in orice zi la mine, nu in sedinta de consiliu si
discutam despre balta. Nu este timp in sedinta de consiliu.
Dl.STATE NICOLAE- solicit ca documentatia de sedinta sa nu mai fie
trimisa tuturor consilierilor, ci doar presedintelui de comisiE. Despre problema
cu terenul din curtea primariei , eu zic ca primarul sa recunoasca ca a gresit .
Dl.STANCIU MARIAN- este cea mai jenanta, umilitoare solicitare a
primarului de cand ne-am inceput mandatul.
Dl.DOBRIN NICOLAE- viceprimar- cine este pentru supunerea la vot a
acestei propuneri a primarului?Adica sa se scoata la inchiriere suprafata de 97
m.p. in curtea Primariei?
STANCIU MARIAN- consilierii ALDE care nu participa la vot.( Consilieri :
STATE NICOLAE , APOSTOL MARIAN).
Se supune la vot propunerea primarului de a scoate la inchiriere , prin
licitatie a suprafetei de 97 m.p. in curtea primariei.
Au votat pentru : ANGHELACHE ELENA , DELIU VASILE, IACOB OCTAVIA,
IOSIF ION , DRAGNEA LUCIAN, DOBRIN NICOLAE SI STRIBLEA MUGUREL
ARISTIDE.- 7 VOTURI PENTRU .

S- a abtinut dra PISICA LAURA GABRIELA.- 1 ABTINERE
A votat impotriva dl STANCIU MARIAN – 1 VOT IMPOTRIVA
Avand in vedere prevederile art. 45 , alin.3 din legea 215/1001 privind
administratia publica locala , republicata si actualizata , hotararile
patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al
consilierilor locali in functie. Pentru a fi adoptata aceasta propunere era
necesar de 8 voturi pentru.
Se trece la punctul doi - Aprobarea criteriilor acordarii ajutoarelor de
urgenta si ajutoarelor de inmormantare, dl.primar – DOBRIN ION SI
dl.viceprimar-DOBRIN NICOLAE , iau cuvantul si prezinta materialul necesar
dezbaterii acestui punct al ordinii de zi.
Supus la vot acest proiect de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.(HCL NR. 32/2017).
Se trece la cel de-al treilea punct al ordinii de zi - Diverse probleme ale
activitatii curente.
Dl.primar- DOBRIN ION – prezinta adresa SC NYCOLAS COMPANY SRL
prin care se solicita majorarea tarifului din contractul pe care-l avem incheiat
cu aceasta societate .
Supusa la vot aceasta majorare a fost aprobata in unanimitate de voturi.
STATE NICOLAE- propun ca sedinta sa se tina la ora 15, 30 pe perioada
verii, deoarece toti mai avem treaba in aceasta perioada.
DOBRIN NICOLAE si DELIU VASILE propun ca sedinta sa se desfasoare la
ora 14,00.De asemenea sa nu se mai lipseasca de la sedinte.
Supusa la vot propunere dlui STATE NICOLAE-3 voturi pentru , 8 voturi
impotriva.
Supusa la vot cea de-a doua propunere a fost aprobata cu 8 voturi pentru
si 3 impotriva.

STATE NICOLAE- referitor la solicitarea ALDE LUICA, dl primar impreuna
cu aparatul de specialitate sa identifice un spatiu si sa raspunda in termenul
legal, scris despre acest lucru.Acest lucru s-a aprobat in unanimitate de voturi.
Dl primar- DOBRIN ION - prezinta
situatia proiectului privind
infiintarea retea apa si canalizare in comuna Luica,judetul Calarasi , depus la
AFIR si anume faptul ca fost si a semnat contractul de finantare cu AFIR.
Dl.STANCIU MARIAN- anul trecut ne-am confruntat cu mizera de la
Scoala Valea Stanii. Vad ca si anul acesta avem aceeasi problema. De ce nu
gasit o solutie pentru cracile alea , ar putea sa se raneasca un copil acolo.
De asemenea fac din nou observatii cu privire la vacile care pasc in
curtea scolii, in parc, in curtea bisericii. Nu se poate sa faceti ceva in acest
sens?
O alta solicitare ar fi ca apa in scoli sa fie la discretie, copii sa se poata
spala, sa- si spele fructele sa evitam eventuale imbolnaviri.
Dna IACOB OCTAVIA – o sa facem curat. Aveti dreptate in ceea ce
priveste cracile. O sa gasim o solutie in acest sens.
Apa o mai oprim deoarece copiii lasa robinetii deschisi si se umple
repede fosa septica.
Dl.primar- i-am facut observatii de nenumarate ori, insa se pare ca degeaba.

Acestea fiind spuse sedinta se incheie la ora 14,40.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
STATE NICOLAE

SECRETAR
CONSTANTIN CRISTIANA

