
ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUHOCI

PROCES.VERBAL

incheiat astazi 30.06.2017 in sedinta ordinara 
^ 

Consiliului Local Buhoci,
convocata prin Dispozitia primarului nr. 133 din 26.06.2017

Consultand prezenta consilierilor locali, reiese ca, din 15 consilieri in functie,

la sedinta ordinara de astazi 26.06.2017 participa un nr. de 15 consilieri : ANTUCA
MIHAI, BRACAU NECUI,AI, GEOSANU IOAN, GHERGHELUCA FABIAN, HARJA LIVIU,
ILIES CONSTANTIN, PATRASCU PETREA, PUSCAT,ARGA GHEORGHE, SOLOMON
MARTUS, UNGUREANU CONTESA, MUNTEANU DUMITRU DORI, ANASIE OLGA,
HUMA CONSTANTIN, MOCANU IOAN, ODOBISTEANU IOAN.

La sedintaparticipa, dl.Istoc Cristian in calitate de primar al comunei Buhoci,
secretarul comunei, d-na Holtea Mirela si dl. Stoica lustin, administrator public.

In conformitate cu prevederile art. 40 (1) din Legea 2L5 1200I, republicata , se

constata prezenta majoritatii consilierilor in functie la sedinta, drept pentru care,

secretarul comunei declara deschise lucrarile sedintei ordinare de Consiliu Local de

astazi 26.06.2017.

DlwHoltea Mirela: Buna ziua domnilor si doamnelor consilieri, daca aveti
discutii referitor la procesele verbale al sedintelor trecute?

Dl. Munteanu Dumitru Dori: la procesul verbal din data de 31.05.2017, as vrea
sa modifi cam) in loc de deranj sa trecem deserviciu, pentru ca se face un deservicu
consilierilor locali

Dna. Holtea Mirela: dacanu mai sunt alte interventii, supunem la vot procesele

verbale, cu modificarea propusa de dl. Munteanu

Cine este pentru ? 15 voturi
Cine este impotriva ? 0 voturi
Abtineri ? 0 voturi
Dna. Holtea Mirela: predau lucrarile sedintei domnului presedinte Geosanu

Ioan

Dl. Geosanu loan: Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri dau citire
ordinei de zi

l.Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

iulie-septembrie 2017 - initiator primar Istoc Cristin
2. Proiect de Hotarare privind modificarea HCL nr.7131.01.2017 privind

aprobarea demararii procedurilor de intocmire studii SF in vederea construirii a doua



terenuri multifunctionale de sport modern pentru Scoala Gimnaziala Buhoci, cu

amplasamente la Buhoci si Bijghir - initiator primar Istoc Cristian
3.Diverse

-dacamai sunt proiecte pentru suplimentarea Ordinei de zi?

Dl.primar: propun suplimentarea Ordinei de zi cu urmatorul Proiect de Hotarare
privind completarea domeniului privat aI Comunei Buhoci si inca o completare la
Proiectul de Hotarare ce v\zeazaterenurile de sport.

Se voteaza ordinea de zi suplimentata:
Cine este pentru ? 15 voturi
Cine este impotriva ? 0 voturi
Abtineri ? 0 voturi

Se aproba ordinea de zi suplimentata

Dl. Geosanu loan: - supune spre analiza punctul unu la ordinea de zi.' Proiect

de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie
2017 - initiator primar Istoc Cristian

Comisia de specialitate nr. 1 - da aviz favorabil;
Comisia de specialitate nr.2 - da aviz favorabil;
Comisia de specialitate nr. 3 - da aviz favorabil;

Dl. Geosanu loan: Eu il propun pe dl. Ghergheluca Fabian, daca nu mai sunt alte
propuneri sa supunem la vot

Se voteaza punctul unu la ordinea de zi:
Cine este pentru ? 14 voturi
Cine este impotriva ? 0 voturi
Abtineri ?0 voturi

Dl. Geosanu loan: - supane spre analiza punctul doi lu ordinea de zi: Proiect de

Hotarare privind modificarea HCL nr.7131.01.2017 privind aprobarea demararii
procedurilor de intocmire studii SF in vederea construirii a doua terenuri
multifunctionale de sport modern pentru Scoala Gimnaziala Buhoci, cu amplasamente

la Buhoci si Bijghir - initiator primar Istoc Cristian-daca sunt discutii?

Comisia de specialitate nr. 1 - da aviz favorabil;
Comisia de specialitate nr. 2 - da avizfavorabil;
Comisia de specialitate nr. 3 - da aviz favorabil;

Dl, Stoica lustin : inxt.1 al HCL nr.7l20I7 noi am aprobat investitia, dat Certificatele

de Urbanism au fost emise pe structuri de scoala si sunt 2 investitii separate

-si pentru art.2, va fi dezmembrat un teren si apoi il vom alipi la terenul scolii si e

necesar sa fie imputernicit primarul pentru a semna documentele



Dl. Primar: nu se modifica terenul mare de sport

Dl. Antuca Mihai: cum ar fi un teren de handbal si fotbal

Dl. Munteanu Dumitru Dori: va fi tot in patrimonial nostru?

Dl. primar: eu zic ca af fi mai bine sa-l predam cu protocol scolii

Dl. Antuca Mihai: numai este al domeniului public ??

Dl. primar: ba da si il vom preda cu protocol scolii

Dl. Geosanu loan: daca nu sunt discutii sa supunem la vot Proiectul de Hotarare

Se voteaza punctul doi la ordinea de zi:
Cine este pentru ? 15 voturi
Cine este impotriva ? 0 voturi
Abtineri ?0 voturi

Dl. Geosanu loan: - supune spre analizu punctul suplimentat la ordinea de zi :

Proiect de Hotaiare privind completarea domeniului privat al Comunei Buhoci -

initiator primar Istoc Cristian
-daca sunt discutii?

Comisia de specialitate nr. 1 - da aviz favorabil;
Comisia de specialitate nr.2 - da aviz favorabil;
Comisia de specialitate nr. 3 - da aviz favorabil;

Dl. Primar:- prezinta Expunerea de Motive

Dl. Geosanu loan;daca nu mai sunt discutii, supunem la vot

Se voteaza punctul trei la ordinea de zi :

Cine este pentru ? 15 voturi
Cine este impotriva ? 0 voturi
Abtineri ?1 voturi( dl. Munteanu Dumitru Dori)

Dl.Geosanu loan: - supune spre unalizu punctal trei la ordinea de zi: Diverse

Dl. Munteanu Dumitru Dori: o chestiune de lamurire, limpezire, am avut o discutie cu

doamna doctor de la Cabinetul medical individual, si a spus ca problema este aici.
-sa primim raspunsuri concrete, cand vorbim cu cetatenii sa stim ce vorbim
-d-na doctor a spus ca toate parghiile sunt la noi
-d1. Solomon a intrebf iar dl. Stoica a raspuns pentru ca are competente
-ce demersuri s-au intreprins si unde s-a oprit treaba???

Dl.primar: din cate stiu eu, legal s-a depus o cerere pentru dezmembrarea terenului,
dar doamna doctor a venit cu o cerere prin care si-a schimbat denumirea din Cabinet
Medical intr-o societate comerciala
-propun ca in sedinta viitoare sa fie invitata si d-na doctor si vom discuta

a
J



.eu am gandit ca Vom termina Proiectul ,,AP& si Canal,, si vreau

Consiliului Local sa se demarcze un proiect de construire Dispensar

inchiriem
- avem exemplu de la Bijghir, am dat terenul si s-a facut magazin

ca in
si apoi

numele
noi sa-l

Dl.

D-na Mocanu loan: noi nu

timp de 20 de ani

am reusit sa facem nimic, un gard, o parcare sau o statie

i: amridicat aceasta problema pentru a dezartorsa situatia,

eu tot nu am inteles, nu am lamurit chestia

-propun o sedinta extraordin ara, sapregatim si noi si doamna doctor documentatia

-sa o lamurim noi, de asta suntern ionsilieri sa consiliem, prin definitie, privind

atributiile pe Legea 21 5

Dl. Viceprimar: dI. Mocanu, ce s-a intamplat cu Caminul Cultural?? Curn s-a

concesionat??
D-na Mocanu loan: este concesionat pe 99 de ani
Dl.prl**' ,-" d"t o lege prin care se modifica salariul la primar si viceprimar si

p*t* u 
"larifica 

situatia, am solicitat un punct de vedere oficial de la Institutia

Prefectului
Dl. Antuca Mihai: sa nu creada nimeni ca o fac impotriva primarului si a

viceprimarului dar santurile de pe marginea strazilor sunt pline cu buruieni, nu s-au

cumparat doua motocositoare?
Dl.piimar: s-a cosit la cele 4 SPA-uri si sa nu uitam de initiativa cetateneasca, iar pe

drumul judetean nu putem face cheltuieli, iar lumea nu stie asta.

Presedintele sedintei multumeste tuturor pentru participare si declara inchisa

sedinta.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar .

PRESEDII{TE DE SEDII\TA,

II\TOCMIT,
HOLTEA MIRELA
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