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.49/28.02.2019
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 28.02.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al Com. Frumusani ce are loc
la sediul Primariei Com. Frumusani.
Sedinta este deschisa de Domnul Primar Duta Paul care arata ca s-au convocat consilierii prin
dispozitia nr.90/20.02.2019, 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 11 consilieri din 11 consilieri in functie.
Consilieri prezenti:
TONE STELIAN
STOIAN GHEORGHE
IONITA MIHAIL
MARIN NICOLAE
CRETU MARIAN
ION MARIAN
LAZARESCU NICOLAE
STAN GEORGETA
DUMITRU ION
TANASE ION
MARIN CEZAR

Lipsesc motivat:
Lipseste nemotivat:
La sedinta participa, Dl.Primar Duta Paul, Dl. Secretar al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius, Dl.
Administrator Public Cristache Costel Nelu, Dl. Toader Costinel – expert probleme rromi respectiv
membrii supleanti Fircă Aurel si Niculae Dumitru, invitati in vederea validarii mandatelor vacante si
depunerii juramantului.
Dl. Secretar al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius – supune spre aprobare procesul-verbal al
sedintei din 31.01.2019 ce a fost pus la dispozitie in timp util consilierilor.
Se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti..
Dl. Primar Duta Paul, prezinta consilierilor locali ai Com. Frumusani ordinea de zi care este
urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al D-lui NICULAE
DUMITRU;
2. Proiect de hotarare validarea mandatului de consilier local al D-lui FIRCĂ AUREL;
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3. Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute , in
favoarea S.C. E – Distributie Dobrogea S.A., asupra unor terenuri apartinand domeniului
public al Comunei Frumusani;
4. Proiect de hotarare privind asocierea UAT Frumușani si a UAT Plataresti cu UAT
Fundeni, in vederea elaborării in comun al Studiului de Fezabilitate avand ca obiectiv
concesionarea Sistemului de distribuție al gazelor naturale in cele trei UAT – uri;
5. Diverse;
Dl. MARIN NICOLAE -Presedinte de Sedinta apreciaza ca punctul nr.1 al ordinii de zi ar trebui
scos deoarece in refereatul de specialitate se mentioneaza ca temei pentru validarea mandatului D-lui
NICULAE DUMITRU, incetarea de drept a mandatului d-lui Gheorghe Gheorghe in loc de Prunareasa
Georgeta.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius precizeaza ca in situatia descrisa exista o simpla eroare
materiala, de redactare, nefiind afectat din punct de vedere juridic, proiectul de hotarare supus aprobarii,
respectiv validarea mandatului de consilier local al D-lui NICULAE DUMITRU.
Se solicita rectificarea expunerii de motive a d-lui Duta Paul – Primar al Comunei Frumusani,
inregistrata sub nr..27/11.02.2019, in sensul mentionarii ca temei incetarea de drept a mandatului d-lui
Prunareasa Georgeta in loc de Gheorghe Gheorghe.
Se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru.
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 aprobarii ordinea de zi a acestei sedinte fiind votata cu 11
voturi pentru..

I.
Are cuvantul Dl. MARIN NICOLAE -Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 2 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al D-lui
NICULAE DUMITRU”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale proiectului
dezbatut. Dl. NICULAE DUMITRU este invitat sa depună juramantul. Dupa incheierea momentului
solemn, proiectul este supus votului.
Proiectul de hotarare nr. 1 se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru, devenind
hotararea nr.05.
II. Are cuvantul Dl. . MARIN NICOLAE -Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 3 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare validarea mandatului de consilier local al D-lui FIRCĂ
AUREL”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale proiectului
dezbatut. Dl. FIRCĂ AUREL este invitat sa depună juramantul. Dupa incheierea momentului solemn,
proiectul este supus votului.
Proiectul de hotarare nr. 2 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru, devenind
hotararea nr.06
III. Are cuvantul Dl. . MARIN NICOLAE -Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 4 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si
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servitute , in favoarea S.C. E – Distributie Dobrogea S.A., asupra unor terenuri apartinand
domeniului public al Comunei Frumusani”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale proiectului
dezbatut.
Proiectul de hotarare nr. 3 se supune la vot si aprobat cu 13 voturi pentru, devenind
hotararea nr.07

IV. Are cuvantul Dl. MARIN NICOLAE -Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 4 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind asocierea UAT Frumușani si a UAT Plataresti
cu UAT Fundeni, in vederea elaborării in comun al Studiului de Fezabilitate avand ca obiectiv
concesionarea Sistemului de distribuție al gazelor naturale in cele trei UAT – uri”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale proiectului
dezbatut.
Proiectul de hotarare nr. 4 se supune la vot si aprobat cu 13 voturi pentru, devenind
hotararea nr.08
V. Are cuvantul Dl. . MARIN NICOLAE – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 7 pe
ordinea de zi si anume „Diverse”
In cadrul sectiunii „diverse” se pun in discutie urmatoarele probleme:
Dl. . MARIN NICOLAE solicita taierea pomului aflat in zona „Moara” urmare a pericolului de
prabusire.
Dl. Primar raspunde ca situatia este cunoscuta, urmand ca in zilele urmatoare sa efectueze o
operatie de toaletare a pomilor din Frumușani, existand mai multe asemenea situatii.
Nemaifiind si alte puncte de discutie pe ordinea de zi a acestei sedinte, Dl. Marin Nicolae –
Presedinte de Sedinta, declara sedinta inchisa.
Prezenta la lucrarile sedintei a fost urmatoarea: Tone Stelian, Stoian Gheorghe, Ionita
Mihail, Fircă Aurel,Marin Nicolae, Cretu Marian, Lazarescu Nicolae, Stan Georgeta, Ion Marian,
Dumitru Ion, Tanase Ion, Niculae Dumitru,Cezar Marin.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
MARIN NICOLAE

SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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