ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA FRUMUŞANI,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumusani, Comuna Frumusani
e-mail: primaria_frumusani@yahoo.com
Telefon / Fax : 0242.516.012

Nr.167/14.07.2017
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 14.07.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al Com. Frumusani ce are loc
la sediul Primariei Com. Frumusani.
Sedinta este deschisa de Domnul Duta Paul, Primarul com. Frumusani care arata ca s-au
convocat consilierii prin dispozitia nr.445/03.07.2017, potrivit art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001
republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl Bonciu-Zanfirachi Marius Secretar al com. Frumusani face prezenta nominala a
consilierilor locali si informeaza ca in sala sunt prezenti un numar de 12 consilieri din 13 consilieri in
functie.
Consilieri prezenti:
TONE STELIAN
STOIAN GHEORGHE
GHEORGHE GHEORGHE
IONITA MIHAIL
MARIN NICOLAE
CRETU MARIAN
STAN GEORGETA
ION MARIAN
LAZARESCU NICULAE
TANASE ION
DUMITRU ION
MARIN CEZAR
Lipsesc motivat: ---------Lipseste nemotivat: PRUNĂREASA GEORGETA

La sedinta participa Dl.Primar Duta Paul, Dl. Secretar al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius,.
Dl. Presedinte Marian Cretu supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei extraordinare din
30.05.2017, document ce a fost pus la dispozitie in timp util consilierilor. Se supune la vot si aprobat
cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti..
Dl. Presedinte Marian Cretu, prezinta consilierilor locali ai Com. Frumusani ordinea de zi care
este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta ;
2. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui
imobil teren in suprafata de 508,00 mp teren intravilan, situat in Sat Pițigaia, Com.
Frumușani, Jud. Calarasi domeniu privat al Comunei Frumusani;
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3. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol
pentru semestrul I din anul 2017 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei
activităţi;
4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii de lucru privind înregistrarea şi
arhivarea Contractelor de arendare depuse Ia Consiliul local al comunei Frumușani ,
judeţul Călăraşi;
5. Proiect de hotarare privind aprobare initiere demersuri de prelungire a termenului de
valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Frumușani, Județul Călărași;
6. Proiect de hotarare privind privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2016;
7. Proiect de hotarare privind constatarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul
privat al Com. Frumusani, Jud. Calarasi;
8. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „INTRODUCERE TEREN IN
INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA” teren extravilan situat in Sat
Pădurișu, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari Stanciu Robert Florin si Stanciu
Cristian (publicat la 12.05.2017)
9. Proiect de hotarare aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu
handicap;
Se suplimenteaza ordinea de zi a acestei sedinte cu urmatoarele proiecte de hotarari:
10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2017;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii structurii organizatorice şi a statului
de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Frumusani, Judetul
Calarasi;
12. Diverse;

Se consulta cei prezenti daca mai au in vedere si alte puncte, de stricta necesitate, pentru
ordinea de zi a acestei sedinte.
Nemaifiind si alte puncte se supune la vot ordinea de zi a sedintei fiind aprobata cu 12 voturi
pentru.
I.
Are cuvantul Dl. Presedinte Marian Cretu, care prezinta punctul 1 pe ordinea de zi si
anume „Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta”.
Dl. consilier Tone Stelian propune pe D-na Stan Georgeta
Dl. consilier Dumitru Ion propune pe Dl. Gheorghe Gheorghe.
Se supun la vot propunerile si cu 11 voturi pentru este nominalizata D-na Stan Georgeta
Proiectul de hotarare nr. 1 se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru (abtinere Stan
Georgeta), devenind hotararea nr.33
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II. Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 2 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile
legii, a unui imobil teren in suprafata de 508,00 mp teren intravilan, situat in Sat Pițigaia, Com.
Frumușani, Jud. Calarasi domeniu privat al Comunei Frumusani”.
Dl. Consilier Dumitru Ion solicita informatii despre terenul ce face obiectul prezentului proiect
de hotarare
Dl. Secretar al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint istoricul si regimul juridic al
suprafetei de teren..
Proiectul de hotarare nr. 2 se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru (1 abtinere – Dl
Dumitru Ion), devenind hotararea nr.34
III. Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 3 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
registrul agricol pentru semestrul I din anul 2017 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi”.
D-na Consilier Stan Georgeta solicita explicatii asupra acestui proiect
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive privind
necesitatea adoptarii unui asemenea regulament. Regulamentul a fost solicitat de catre Corpul de
Control al Prefectului Calarasi urmare a modificarilor survenite in legislatia aplicabila procedurilor de
inregistrare in Registrul Agricol.
Proiectul de hotarare nr.3 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.35.
IV.

Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 4 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii de lucru privind
înregistrarea şi arhivarea Contractelor de arendare depuse Ia Consiliul local al comunei
Frumușani , judeţul Călăraşi”.
Dl. Consilier Marin Cezar solicita informatii despre obiectul acestui act normativ.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius explica faptul ca la nivelul UAT Frumusani,
inregistrarea si arhivarea Contractelor de Arendare se facea cu aplicarea legislatiei dar fara ca
procedurile sa se regăsească intr-un regulament. Este necesara adoptarea unui regulament clar, distinct,
pentru reglementarea procedurilor de inregistrare si arhivare a Contractelor de Arenda
Proiectul de hotarare nr.4 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.36.

V. Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 5 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind aprobare initiere demersuri de prelungire a
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Frumușani, Județul
Călărași”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius explica necesitatea adoptarii unui astfel de document
deoarece valabilitatea PUG-ului existent expira in luna septembrie a anului curent .
Proiectul de hotarare nr.5 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.37.
VI.

Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 6 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind privind utilizarea excedentului bugetului local
pe anul 2016”.
Dl.Consilier Dumitru Ion solicita informatii despre modul cum vor fi utilizate fondurile
respective.
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Dl. Primar Duta Paul precizeaza ca aceste fonduri vor fi utilizate pentru continuarea lucrarilor
de realizare a trotuarelor.
Dl.Consilier Dumitru Ion vrea sa cunoasca date despre valoarea lucrarilor si daca se pot face si
alte investitii. Mai solicita ca la momentul receptiei lucrarilor sa fie invitati si Consilieri Locali.
Dl. Primar Duta Paul apreciaza ideea ca fiind bine venita si vor fi dispuse aceste masuri pentru
viitor.
Proiectul de hotarare nr.6 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.38.

VII. Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 7 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind constatarea apartenentei unor bunuri imobile
la domeniul privat al Com. Frumusani, Jud. Calarasi”.
Dl.Consilier Dumitru Ion solicita mai multe informatii despre teren.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele de identificare a suprafetei
de teren supuse discutiilor
Dl. Consilier Marin Nicolae propune sa se mai astepte astfel incat sa se verifice inclusiv pe
teren, situatia imobilului.
Dl.Consilier Dumitru Ion precizeaza ca aceasta hotarare reprezinta o prima etapa, respectiv cea
de stabilire a dreptului de proprietate, nefiind obligatorie, la acest nivel, instrainarea bunului.
Proiectul de hotarare nr.7 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.39.
VIII. Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 8 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „INTRODUCERE TEREN
IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA” teren extravilan situat in Sat
Pădurișu, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari Stanciu Robert Florin si Stanciu
Cristian” .
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius informeaza asupra faptului ca documentatia a fost
depusa si supusa publicitatii, pana la data prezentei nefiind depuse sau solicitate obiectiuni cu privire la
PUZ.
Dl. Consilier Marin Nicolae pune in vedere existenta unei erori in referatul de specialitate,
respectiv faptul ca apare suprafata de 200 mp si nu cea de 2000 mp cum rezulta din proiectul de
hotarare.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius apreciaza ca respectiva neregula este o simpla eroare
materiala, nefiind in masura sa afecteze temeiul prezentei documentatii. De asemenea exista o eroare in
ceea ce priveste satul, respectiv este vorba de sat Orasti si nu Padurisu, urmand ca hotararea sa fie
modificata in sensul aratat.
Proiectul de hotarare nr.8 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.40
IX. Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 9 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind aprobarea numărului posturilor de asistent
personal al persoanei cu handicap”.
Proiectul de hotarare nr.9 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.41
X. Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 10 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2017” .
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Dl.consilier Dumitru Ion solicita informatii cu privire la obiectul investitiei de reabilitare si
modernizare a Scolii Padurisu si daca implica si extinderi.
Dl Primar Duta Paul precizeaza ca investitia implica dotari, reabilitare cladire existenta,
realizare grupuri sanitare, fara a fi vorba de extindere a cladirii existente.
Proiectul de hotarare nr.10 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.42

XI. Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 11 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii structurii
organizatorice şi a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Frumusani, Judetul Calarasi”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele constitutive ale
modificarilor solicitate a fi aprobate prin proiectul supus atentiei.
Dl.consilier Dumitru Ion solicita ca persoana ce va ocupa functia respectiva sa faca dovada
experientei in domeniu si, dupa incadrare, aceasta persoana sa prezinte semestrial un raport de
activitate in cadrul sedintei consiliului local.
Dl Primar Duta Paul apreciaza ca fiind posibila aceasta masura prin fisa postului.
Proiectul de hotarare nr.11 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.43
XII. Diverse.
Are cuvantul D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta, care prezinta urmatorul punct pe
ordinea de zi si anume „Diverse” .
Dl.consilier Dumitru Ion solicita sa se stabileasca indemnizatie de conducere pentru
Presedintele de Sedinta.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius solicita termen pana la urmatoarea sedinta in vederea
consultarii legislatiei incidente.
Dl.consilier Dumitru Ion solicita sa se corecteze regulamentul Consiliului Local astfel incat sa
se sanctioneze lipsa de la sedinte a consilierilor cu diminuarea indemnizatiei.
Dl.consilier Tanase Ion doreste sa afle cat este indemnizatia Primarului si de ce nu a primit
indemnizatiile precedente, procentual, la nivelul indemnizatiei in plata a Primarului.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius pune in vedere faptul ca acest lucru era strict
reglementat de anumite normative aparute in intervalul solicitat.
Dl. consilier Marin Nicolae solicita prezenta D-nei Contabil pentru a explica modul de calcul al
indemnizatiilor consilierilor.
Dl. Contabil Tone Corina prezinta modul de calcul precizand ca se retin contributiile sociale si
impozitul pe venit.
La sectiunea „diverse” dl. consilier Marin Nicolae prezinta urmatoarele situatii, solicitand
solutii:
Pune in discutie faptul ca inca exista probleme cu gunoaiele depozitate pe spatiul
public, respectiv in zona strazii Plopilor..
Prezinta situatia asfaltului de pe strada Viilor unde un cetatean a distrus asfaltul parcand
un utilaj greu pe acesta.
La Scoala din Stiubei-Orasti sunt cetateni ce lasa vitele sa intre in curtea scoliii
deoarece gardul este distrus.
Este necesara aplicarea numerelor si a denumirilor de strazi.
Dl Primar Duta Paul precizeaza ca au fost alocati bani pentru strangerea cainilor comunitari si,
de asemenea cu privire la scoli, acestea sunt in reabilitare urmand a fi refacute si imprejmuirile.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius precizeaza ca nomenclatorul stradal urmeaza a fi refacut
si apoi date noile numere stradale.
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Dl.consilier Ion Marian prezinta situatia utilajelor parcate pe trotuar in zona satului Pasarea, pe
DN4.
Nemaifiind puncte de discutat pe ordinea de zi, D-na Stan Georgeta – Presedinte de Sedinta,
declara sedinta inchisa.
Prezenta la lucrarile sedintei a fost urmatoarea: Tone Stelian, Stoian Gheorghe,
Gheorghe Gheorghe, Ionita Mihail, Marin Nicolae, Cretu Marian, Ion Marian, Lazarescu
Niculae, Stan Georgeta, Dumitru Ion, Tanase Ion, Cezar Marin.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
STAN GEORGETA

SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

6

