PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 20.12.2016, cu ocazia şedinţei de indata a Consiliului Local Şelimbăr.
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei Şelimbăr, d-nul Grecu Marius, prin
Dispoziţie a Primarului.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri, (domnii Popa Ioan Lucian si Tamaian Ioan
Nicolae, Mustata Nicolae Pavel sunt absenti motivati). Consiliul a fost convocat conform
convocatorului înregistrat sub nr. 35523/20.12.2016, si a invitaţiilor la şedinţa de indata din data
de 20.12.2016, conform art. 39 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată.
Domnul primar arată că a convocat şedinţa din data de 20.12.2016 cu următoarea ordine
de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE, initiat de primar, privind reorganizarea SERVICIULUI
PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA infiintat prin H.C.L. nr. 50/2002.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:PROIECT DE HOTARARE, initiat de primar,
privind reorganizarea SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA infiintat
prin H.C.L. nr. 50/2002.
Se prezintă raportul de specialitate prin care se constată necesitatea mentinerii in plata a
sporurilor acordate in baza H.C.L. nr. 5/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
anul 2017.
Se prezintă proiectul de hotărâre initiat de primar, privind reorganizarea SERVICIULUI
PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA infiintat prin H.C.L. nr. 50/2002, proiect care a
primit avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2;
Dl. Primar: Domnul Presedinte eu zic ca daca imi dai voie sa citesc proiectul de hotarare in
totalitate ca sa il, sau l-ati citit deja, sa aprobam ordinea de zi.
Dl. Savu: Sa aprobam ordinea de zi, cine este pentru
se supune la vot, toti pentru. 12
Dl. Preuteasa: Mai facem cvorum ca au tot plecat…Ieri in comisie eram doi, la un moment dat.
se trece la punctul 1.
Dl. Savu: Daca vrea cineva sa ia cuvantul?
D-na Secretar: Daca imi permiteti, domnul Mustata nu e?
Consiliul Local: Nu.
Dl. Priomar: Citesc proiectul de hotarare?
Dl. Savu: Sunteti de acord sa citeasca domnul primar proiectul de hotarare?
Consiliul local: Da
Dl. Primar: Si unde sunt ceva neclaritati ma opriti, bine?
“PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reorganizarea SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ înființat
prin H.C.L. nr. 50/2002
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Consiliul Local al comunei Şelimbăr, întrunit în şedintă de indata în data de
________________ 2016;
Având în vedere raportul nr. _________/______2016 referitor la necesitatea reorganizării
serviciului
Ţinand cont de Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru activităţi
economico-financiare, juridică şi de disciplină,
În baza H.C.L. nr. 50/2002 privind înființarea Serviciului Public de gospodărire
comunală Șelimbăr, H.C.L. nr. 65/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Serviciului Public de Gospodărie Comunală – Alimentare cu apă Șelimbăr și a
H.C.L. nr. 85/2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Șelimbăr pe anul 2016,
In conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările
şi completările ulterioare,
H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Legea
nr.
51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5-6, 14, 19, art. 45
alin. 3 şi ale art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRAŞTE:
Art. 1 Se aprobă reorganizarea SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
ȘELIMBĂR înființat prin H.C.L. nr. 50/2002, care se va numi SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL
COMUNEI.

Art. 2 Serviciul reorganizat conform art. 1 are următoarea componență:
1. COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
2. COMPARTIMENT TRANSPORT
3. COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI
Art. 3 Se aprobă caietul de sarcini privind gestiunea serviciului public de administrare a
domeniului public şi privat – activitatea de organizare, administrare şi exploatare a patinoarului
artificial mobil, anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă Regulamentului de administrare a domeniului public și privat al comunei pentru
Compartimentul administrarea domeniului public și privat al comunei conform, anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă organigrama SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ și
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI, conform anexei nr. 3, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă statul de funcții al SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ și
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI, conform anexei nr. 4, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 7 Prezenta hotărâre completează și modifică corespunzător H.C.L. nr. 50/2002 privind înființarea
Serviciului Public de gospodărire comunală Șelimbăr, H.C.L. nr. 65/2002 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Gospodărie Comunală – Alimentare cu apă Șelimbăr.

Art. 8 Executarea prevederilor prezentei se asigură de SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL
COMUNEI.‖
Dl. Botezatu: As avea o mentiune la articolul 4 scrie ca se aproba Regulamentului de
administrare a domeniului public și privat al comunei pentru Compartimentul administrarea
domeniului public și privat conform anexa 2. In anexa 2 daca vedeti este regulamentul de
organizare si functionare a patinoarului.
Dl. Primar: Numai un pic.
Dl. Botezatu: A nu se face confuzie intre regulamentul de organizare a patinoarului si
regulamentul serviciului pe care il infiintam. Sau pe care il dorim.
Dl. Oana: Ar trebui numerotat ca anexa nu e numerotata.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Primar: Deci anexa nr. 2 este practic regulamentul.
D-na Cristea: A serviciului public, da. In anexa o sa trec exact cum e in anexa titulatura
regulamentul, am gresit.
Dl. Botezatu: Acum revenind la Ordonanta 71/2002 in momentul in care infiintam un serviciu
trebuie sa avem un regulament, acolo e regulamentul de organizare al patinoarului, pe care il
aprobam. Deci pe langa caietul de sarcini, este nevoie si de regulament al serviciului. Articolul
10 din Ordonanta alineatul 3.
Dl. primar: Deci aici zice: Serviciul de organizare si functionare al serviciului public de
gospodarire comunala si administrarea domeniul public si privat privind administrarea si
exploatarea patinoarului mobil din gestiunea directa.
Dl. Botezatu: Regulamentul serviciului trebuie sa respecte regulamentul cadru. Iar asta e un
regulament de functionare al unui patinoar.
D-na Secretar: S-a facut pe regulamentul cadru. Respecta.
Dl. Botezatu:Regulamentul de functionare a patinoarului cu regulamentul serviciului sunt2
lucruri distincte.
D-na Secretar: Da.
Dl. Oana: Dar noi nu avem aici Regulamentul de functionare al serviciului gospodaresc. Nu e
aici.
D-na Secretar: Asta este aici. Doar ca se refera la acest obiectiv patinoar pentru ca celalalte
bunuri, o sa venim la anul cu toate, asa am discutat. Ca vor fi ceea ce ati gandit dumneavoastra
lacurile pe domeniul public, deci vom gandi toate bunurile dar acum am mers tintit pe acest
patinoar care trebuie sa functioneze.
Dl. Primar: Baza sportiva si altele.
Dl. Sandru: Articolul ... Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de gospodarire
comunala si administrare a domeniului public si privat privind administrarea si exploatarea
patinoarului mobil. Deci e tot asta, adica.
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Dl. Botezatu: Regulamentul de functionare a patinoarului este una si regulamentul de
functionare a serviciului care administreaza o zona mai larga este...
D-na Secretar: Regulamentul de serviciu.
Dl. Botezatu: Regulamentul de serviciu.
D-na Secretar: Deci cum era ROF si ROI. Ceva de genul.
Dl. Botezatu: Da.
Dl. Sandru: Dl. Presedinte mai aveti intrebari, sau?
Dl. Savu: Spuneti dl. Sandru.
Dl. Botezatu: Deci eu am mai multe aspecte in discutie aici . Ordonanta 71 prevede ca prin
tarifele prestate sa se recupereze cel putin valoarea investitiei. As vrea sa va inteb domnule
Primar care este valoarea investitiei totala, noi stiam de un pret de 20 de mii de euro cu TVA,
valoarea de inchiriere a patinoarului.
Dl. Primar: Valoarea este si pe site, cred ca a pus-o contabilul. Ala e contractul.
Dl. Botezatu: Va rog sa ne informati ca nu stiu exact .
Dl. Oana: Pai este aici o estimare .
Dl. Botezatu: Nu aia e estimarea incasarilor
Dl. Oana: care depaseste valoarea de ...
Dl. Botezatu: Vorbim de lei aici si in partea cealalta vorbeam de euro.
Dl. Oana: Da de euro dar aici este 315 mii de lei numai din inchirieri .
Dl. Primar: Este 22 de mii de euro din cate imi aduc aminte fara TVA, discutia care am avut-o
si in intalnirile cu consiliul. Oferta a ramas aceasi. Daca va aduceti aminte.
Dl. Botezatu: Am inteles. In alta ordine de idei respectivul; obiectiv de investiti , trebuia sa fie
supus aprobarii Consiliului Local ca orce alt obiectiv de investiotii.
Dl. Primar: Nu este o investite, ati aprobat-o prin rectificarea de buget pe directia care a fost
achizitionat serviciul de respectiva inchiriere.
Dl. Botezatu: In care?
Dl. Primar: In ultima rectificare de buget pe care a-ti facut-o.
D-na Secretar: Scrie in preambulu proiectului de hotarare.
Dl. Botezatu: Nu imi amintesc sa fi votat asa ceva.
Dl. Lazar: La sedinta mea.
Dl. Primar: Deci oferta a fost pentru rectificare...
Dl.; Botezatru: Aia a fost o discutie, nu a fost...
Dl. Primar: discutata intre consiliu nu doar cu o parte, deci pentru rectificare oferta de inchiriere
a fost la dosarul de .. respectiv. Suma a fost prinsa acolo.
Dl. Botezatu: Autorizatie de functionare exista pentru...autorizatie de constructie exista pentru
respectivul obiectiv?
Dl. Primar: Fiind constructie provizorie, imi asum, ca nu trebuie.
Dl. Botezatu: Va asumati dumneavoastra
Dl. Primar: Da. E o constructie mobila. Si din titlu reiese lucrul asta. .
Dl. Botezatu: Normal trebuie autorizatie provizorie pentru astfel de obiective conform legii.
Bun. In caietul de sarcini, caietul de sarcini nu stiu de unde a fost, de unde s-a inspirat cine l-a
facut, sunt si aici niste neconcordante , nu scrie adresa completa, str. Mihai Viteazu nr....
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Dl. Preuteasa: Este o chestie minora.
Dl. Botezatu: Bun asta este una si apoi principii si cerinte esentiale, scrie asociere
intrecomunitara, nu stiu despre ce asociere este vorba in ...respectivul caiet de sarcini, iar la
capitolul 4 adaptarea politicilor de strategie de dezvoltarea servicilor precum si obligatia de
urmarirte si de a verifica modul in care se realizeaza serviciul public revin exclusiv asociatiei..
Care asociatie?.
D-na Craciun: Unde?
Dl. Botezatu: In caietul de sarcini domna viceprimar.
D-na Craciun: Dar nu am inteles ce ai intrebat?
Dl. Botezatu: La capitolul 4 , vreau sa vad care este asociatia , precizeaza ca este vorba de o
asociatie.
Dl. Vacarus: Dupa conditii specifice.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Oana : La capitolul 4.
Dl. Botezatu: La capitolul 4 inainte de obligatii scrie adaptarea politicilor de strategie de
dezvoltare a servicilor precum si obligatia de urmarirte si de a verifica modul in care se
realizeaza serviciul public revin exclusiv asociatiei. Care asociatie?
Dl. Oana: Revin asociatiei, revin serviciului gospodaresc.
Dl. Sandru: Copy paste.
D-na Craciun: Da da da.
Dl. Oana: Copy paste da. Trebuie corectat.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Botezatu: La obligatii, revin iar la autorizatii si avize, sa obtina autorizatiloe competente
avizele, acordurile necesare. Reiterez intrebarea daca exista avize si domnul primar a spus ca isi
asuma.
Dl. Preuteasa: Care litera?
Dl. Botezatu: litera a.
Dl. Oana: Se ocupa serviciu gospodaresc sa obtina avizele daca nu le-a obtinut ppe toate.
Dl. Botezatu: Normal avizele trebuie sa fie inain te ca sa se dea drumul la respectivul
amplasament.
D-na Secretar: Si autorizatia de functionare.
Dl. Botezatu: Acum am o intrebare la domna secretar, cum dam autorizatie de functionare fara
sa existe autorizatie de constructie?
D-na Secretar: La patinoar?
Dl. Botezatu: Da.
D-na Secretar: Nu stiu ce sa zic, domnul primar zice ca este un bun mobil.
Dl. Primar: E considerat patinoar mobil, deci ala poti sa il iei sa il muti.
D-na Secretar: Este o distinctie patinoar arftificial care am inteles ca are nu stiu ce fundatie,
mobil.
Dl. Botezatu: Tin sa va spun ca Legea 51 si un container are nevoie de autorizatie provizorie.
D-na Secretar: Bun mobil. aici....
Dl. Botezatu: Si containerul este un bun mobil, un container care il amplasezi pe teren care ...
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D-na Secretar: Chioscuri, tonete nu se considera containare, dar alea sunt constructii provizorii
care trebuie o autorizatie de costruire pe o documentatie simplificata. Dar aici dl. Primar sustine
ca este o inchiriere de bun mobil..
Dl. Botezatu: Inchirierea ca si inchiriere dar functionarea lui.
D-na Secretar: Functionarea cum a spus domnul primar si-o va asuma
Dl. Botezatu: Eu asta va spun.
D-na Secretar: Ca aia urmeaza dupa ce aprobati regulamentul.
Dl. Primar: Autorizatia de construire e actul primarului.
Dl. Botezatu: Bun este actul primarului , si autorizatia de functionare.
Dl. Primar: Si autorizatia de functionare la fel.
Dl. Botezatu: Deci prin regulamentul care ne este supus in dezbatere astazi noi practic ne
asumam functionarea respectivului.
D-na Sectretar: Si in regulament este trecut conform avizelor.
Dl. Oana: Daca nu obtine avizele nu va functiona.
Dl. Botezatu: Si daca nu?
Dl. Oana: Nu va functiona. Care e problema noastra?
Se poarta discutii intre consilieri.
D-na Secretar: Sa ne intelegeti ca am facut si noi la foc automat tot ce s-a putut face.
Dl. Sandru: As vrea sa ridic putin problema, deci noi am discutat problema de patinoar de acum
2 luni de zile , ni s-a pus problema sunteti de acord, pretul cu patinoarul , unde sa il amplasam si
asa mai departe, deci am fost de acord. Acum daca au fost probleme cu serviciul ca trebuia
avizat de nu stiu ce institutii, na, acum trebuie luat .
Dl.Botezatui: Eu sunt de acord dar trebuie sa respectam si prevederile legii. Inclusiv la
Ordonanta 71/2002spune art. 11 in cazul gestiuni directe, este vorba de gestiune directa in
momentul de fata , autoritatile administratiei publice locale isi asuma nemijlocitg toate sarcinile
si responsabilitatile privind organizarea, conducerea si finatarea serviciului de administrare a
domeniului public si privat respectiv administrarea si exploatarea infrastructurii aferente. .
Facem parte din administratia publica locala. Cu totii. . Ba chiar la articolul 40 daca retin eu
bine minte vorbeste de raspundere penala, civila din toate punctele de vedere. Adica daca v rem
sa facewm obiectiv de investitii consider ca este normal sa il stabilim din timp si sa facem toti
pasii pe care legea ii prevede. Pentru mine ca e facut la foc automat nu e justrificare si nu este
un motiv suficient de puternic incat sa iau o decizie in sensul acesta. .
Dl. Primar: Nu este investitie, inca o data repet.
Dl. Botezatu: Daca citim articolul; 71 toate astea facute prin serviciul de administrare se supun
procedurilor de investitii. Studiu de fezabilitate tot, tot, tot, tot aprobare in Consiliul Local,
indicatori, absolut tot.
Dl. Primar: Dumneavoastra urmativa cursul si veti avea un vot care va fi...
Dl. Botezatu: Nu eu sunt de acord cu realizarea a astfel de obiective de investitiidar facute din
timp si facute conform Legii.
Dl. Primar: Eu zic ca si asta e facuit conform legii, acum daca dumneavoastra considerati altfel
nu am nici o problema.
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Dl. Botezatu: Nu sunt de acord sa aproba sub presiuni anumite lucruri. Atunci prefer sa ma
abtin.
Dl. Primar: Nu este nici o presiune. Pune cineva presiune?
Dl. Botezatu: Singura presiune este ca a fost facut la foc automat cum a zis doamna secretar si
eu nu sunt de acord cu lucruri facute la foc automat.
Dl. Oana: Eu sunt de parere ca nu e problema consiliului local de a functiona, de a elibera
autorizatii de functionare si a obtine avize unui obiectiv, nu e problema, raspundem individual,
cum raspundem, eu cred ca e individual fiecare prin votul lui daca ai da un vot negativ ai
raspunde tu ca l-ai dat negativ sau pozitiv raspunzi in numele, din punctule meu de vedere noi
doar aprobam regulamentul de a functiona, executivul sa isi asume resposabilitatile sau
problemele mai departe.
Dl. Botezatu: Mai am inca ceva de precizat aici, organigrama care ne este propusa la serviciul
respectiv la compartimentul respectiv care va administra prin delegare directa respectivul
patinoar sunt 3 persoane care sunt oamenii care deservesc sau deserveau inainte masina de
gunoi.
Dl. Primar: Te rog sa citesti un pic si in continuare sa nu informam intr-un mod eronat pentru
ca este si serviciul de patrimoniu urbanism unde avem personal cu studii superioare exact cum
cere legea.
Dl. Botezatu: Pai si atunci iar ,2 secunde ,ca nu respectam legea.
Dl. Primar: O respectam. Daca citesti in ordonanta 71 acolo spune ceva si de servicii.
Dl. Botezatu: Da. Deci in cadrul serviciului trebuie sa faca parte juristi, oameni ....
Dl. Primar: Poate fi printr-un serviciu sau mai multe servicii zice in ordonanta 71.
Dl. Botezatu: Ce anume spune? Administrarea directa?
Dl. Primar: Da.
Dl. Botezatu:2 secunde. Deci in cazul gestiunii directe Gestiunea directa se realizeaza prin
intermediul unor operatori, prestatori, furnizori de serviciu dew administrare a domeniului
public si privat care pot fi compartimentele pentru administrare a domeniului public si privat
organizate in cadrul aparatului propriu al consiliului local , unul sau mai multe servicii publice,
opratori, furnizori, prestatori. Deci incredintam compartimentului administratie publica sau
unopr servicii?
Dl. Primar: Compartimentul administrare a domeniului public privat. plus compartimentul de
cadastru, patrimoniu. .
Dl. Botezatu: Eu sunt in neclar cu..
D-na Secretar: Gestiunea directa se realizeaza , se poate realiza prin compartimentele , legea
foloseste termenul la plural de compartimente. . Si zice ca va functiona prin compartimentul de
administrare a domeniului public si privat din cadrul serviciului cu cei 3 oameni impreuna cu
serviciul patrimoniu , urbanism si ce mai are din cadrul aparatului .
Dl. Primar: Se putea rezolova si altfel. Serviciul asta putea fi bagat direct in serviciul de
cadastru si patrimoniu, deci erau mai multe variante.
Dl. Botezatu: La punctul a precizeaza compartimentele de administrare a domeniului public si
privat. Care sunt acestea domna secretar?
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D-na Secretar: Deci este vorba de compartimentul asta din cadrul serviciului o data si zice in
regulament impreuna cu , va da doamna cristea imediat, serviciul de patrimoniu.
Dl. Botezatu: La punctul b, va corectez aici unul sau mai multe servicii publice specializate si
autorizate si avand personalitate juridica si buget propriu. Avem vreun serviciu care are
personalitate juridica si , la a spune doar de compartimente pentru administrarea domeniului
public.
D-na Secretar: Compartimentele pentru administrare , compartimentul din cadrul serviciului
impreun cu compartimentul patrimoniu. din aparatiul propriu. Asta este propunerea d-lui
primar.
Dl. Savu: Mai aveti ceva dl. Filip?
Dl. Botezatu: Nu multumesc. .
D-na Secretar: Precizarea asta era in regulament.
Se poarat dicutii intre consilieri.
Dl. Botezatu: Mai am inca o intrebare, personalul calificat in acest sens, de cine este
reprezentat, adica trebuie asigurata oricum si asistentii medicale si normal la obiective de genul
trebuie un personal calificat in acest sens, poate fi de gen patinoar piscina, .
Dl. Primar: Din punct de vedere legislativ trebuie sa ai doar partea de prim ajutor, o sa vorbesc
cu doamnele doctor si sa asigure permanenta mai departe la cabiinet.
Dl. Botezatu: Trebuie sa existe un acord in acest sens.
Dl. P[rimar:Da.
Dl. Botezatu: Pe aceasta cale eu nu mai am de comentat nimic vis-a-vis de proiect si solicit ca la
finalul perioadei de exploatare a patinoarului sa ni se prezinte o situatie cu sumele incasate si
cu sumele cheltuite vis-a-vis obiectivul de investitiisi repet pe aceasta cale ca sunt de acord cu
obiectivele de investitii de acest gen dar facute din timp cu ragaz si cu respectarea pasilor legali.
Dl. Preuteasa: Din punctul tau de vedere din punctul de vedere al doamnei secretar e in regula.
D-na Secretar: Nu, aici, dl. primar acum vreau sa fiu echidistanta stiti pe ultima suta de metri
am incercat cat de cat sa punem pe note legale tot ce este dar pe viitor e bine sa fie ...
Dl. Hasegan: Da e bine sa fie facute ca poate apar probleme si de aia.
Dl. Botezatu: Daca tot, mai imi permiteti mai am o treaba, ati spus o treaba la tarifele pentru
apa-canal trebuie avizul A.N.R.S.C.-ului, la fel si aici pentru tarifele pe care dorim sa le
stabilim, sunt niste tarife pentru care se infiinteaza un serviciu.
D-na Secretar: Aici lergea foloseste termenul dupa caz. , si aici de aia nu am .
Dl. Botezatu: Dupa caz foloseste termenul pentru consiliul local, consiliul judetean , consiliul
municipiului Bucuresti, nu dupa caz vis-a-vis de preturi. Va rog recititi articolul.
D-na Secretar: Recitim. ―Aprobarea preturilor si tarifelor se face prin consiliile locale, consiliile
locale ale municipiului sectoarelor Bucuresti, consiliile judetene sau Cponsiliull general al
municipiului Bucuresti dupa caz cu avizul autoritatilor de reglementare.
Dl. Botezatu: Dupa caz se refera la consilii, nu daca eszte obligatoriu sau nu este obligatoriu sa
se aprobe.
Dl. Sandru: Da, da ai dreptate.
D-na Secretar: autoiritatea de reglementare locala
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Dl. Botezatu: si la articolul 40 legea spune cu aplicarea preturilor si tarifelor conform art 39
alin. 2 adica cu avizul A.N.R.S.C este obligatorie. .
Dl. Sandru: Atunci trebuie sa anulam taxa. .
Dl. Botezatu:>In mod normal trebuia facut catre ARSC, cum facem cu taxa de apa canal.
Dl. Sandru: Nu mai avem timp. mai bine nu mai punem taxa.
D-na Secretar: Si cum sa functioneze?
Dl. Oana: Gratis.
Dl. Preuteasa: Nu avem obligatia sa facem venituri, din ce a citit, avem obligatia sa amortizam ,
macar investitia, am crezut ca macar un procent. ai citit mult si nu am legea in fata. .
Dl. Sandru: Pai da dar problemele astea din pacate se discuta acum , se puteau discuta mai
repede , nu direct in sedinta cand toata lumea e pregatita ...
Dl. Hordobet: Poate asta se astepta.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Savu: Supunem la vot?
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Preuteasa: Acum am vb sa ne asumam, dar intr-un fel are dreptate si Filip.
Dl. Vacarusa: E cam fortata asumarea.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Primar: Cum considerati asa sa votati.
Dl. Oana: In completare la regulament domn primar nu trebuia, echipament pentru cei care
incaseaza sau ecuson , poate mi-a scapat. .
Dl. Sandru: Echipament corespunzator. Scrie acolo.
Dl. Primar: Sa intri pe patinoar. .
Dl. Vacarus: Nu, cei care incaseaza.
Dl. Oana: Cel care incaseaza, nu poate sa fie unul ca noi.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Botezatu: Doamna Secretar totusi nu m-ati lamurit cu Regulamentul serviciului
Regulamentul de serviciu, scuze. .
D-na Secreatar: Care lipseste cu desavarsire. .
Dl. Botezatu: Deci noi infiintam un serviciu in lipsa unu regulament de serviciu, cum prevede
legea. Legea prevede caiet de sarcini si regulament de serviciu.
D-na Secretar: Credeti-ma cand am plecat sus, Ioana in prezenta lui doamna Vice i-am spus sa
faca si regulamentul de serviciu, cand a venit asta....
Dlo. Botezatu: Si atunci ce facem, adoptam o hotarare ..... Da fiecare isi asuma.
Dl. Savu: Vad ca nu mai sunt comentarii atunci supun la vot
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi pentru, 2 abtineri ( dl. Botezatu
Filip si Vacarus Cosmin Mircea) , (domnii Popa Ioan Lucian si Tamaian Ioan Nicolae, Mustata
Nicolae Pavel sunt absenti motivati)
Se adopta HOTĂRÂREA NR. 101 privind reorganizarea SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA infiintat prin H.C.L. nr. 50/2002.
Dl. Botezatu: O intrebare doamna secretar cate voturi erau necesara pentru aceasta hotarare?
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D—na Secretar: 10
Dl. Botezatu: Deci era patrimoniu, deci era investitie, deci se supune conform regulilor.
Dl. Hasegan: Trebuie sa ne mai si asumam, daca facem pe lege nu mai facem nimic.
Se poarta discutii intre consilieri
D-na Secretar: Avand in vedere ca nu pot sa trec peste nemultumirea domnului Botezatu si am
prin lege si prin regulamentul dat de dumneavoastra posibilitatea sa fac propunere de proiect de
ordine de zi, propun la o sedinta de indata care poate sa se intample maine sa sa facem
regulamentul de serviciu si sa il aprobam.
Dl. Hasegan: Bine sa fim mai....
Dl. Oana: Sa le corectam.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Savu: Ok maine avem.
Pentru bună desfăşurare a următoarei şedinţe se propune alegerea unui preşedinte de
şedinţă, astfel: Dl. Botezatu pe dl. Hordobet Iulian Horea
Se supune la vot propunerea d-lui Botezatu şi se aprobă cu 10 voturi şi 2 abţineri (Grecu
Ioan Mircea si Hordobet Iulian Horea) , (domnii Popa Ioan Lucian si Tamaian Ioan Nicolae
Mustata Nicolae Pavel sunt absenti motivati)
Se adoptă HOTĂRÂREA NR. 102 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
următoarea şedinţa a Consiliului Local Şelimbăr în persoana d-lui Hordobet Iulian Horea.
Dl. Savu: Inainte sa incheiem sedinta sa va spun sarbatori fericite , un an nou .
Dl. Primar: Ne vedem maine.
Nemaifiind probleme pe ordinea de zi, lucrările şedinţei se încheie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
SECRETAR,
SAVU GHEORGHE

SCUMPU ELENA
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