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.19/31.01.2019
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 31.01.2019 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.58/22.01.2019, 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. Preot Demisca Daniel – paroh Biserica Sf. Cuv.
Parascheva si Dl. Toader Costinel – expert probleme rromi
Dl. Secretar al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius – supune spre aprobare procesul-verbal al
sedintei din 13.12.2018 ce a fost pus la dispozitie in timp util consilierilor.
Dl. Consilier MARIN NICOLAE solicita rectificarea punctului 7 al P-V in sensul rectificarii
numelui D-lui Gheorghe Gheorghe cu Dl. Marin Nicolae.
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 NICOLAE
ION;
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2. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „DETALIERE UTR 16 – SAT PĂDURIȘU,
COMUNA FRUMUȘANI” teren intravilan situat Sat Pădurișu, Com. Frumusani, Jud.
Calarasi – beneficiari CIRLAN CONSTANTIN MARIUS si CIRLAN IULIA MADALINA
(publicat 15.11.2018);
3. Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii retelei unitatilor de invatamant si a
planului de scolarizare pe anul 2019-2020, pe raza Comunei Frumusani;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de aprovizionare cu produse
agroalimentare si industriale ce urmeaza a fi distribuite populatiei Comunei Frumușani pe
bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării taxei speciale pentru operarea
serviciului de salubritate;
6. Diverse;
Dl. Primar Duta Paul precizeaza ca se solicita scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de
hotarare nr. 1, respectiv „Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al D-lui
NICOLAE ION” urmare a avizului negativ obtinut in comisia de validare a C.L. Frumusani
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 rectificarea ordinii 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 aprobare P.U.Z. „DETALIERE UTR 16 – SAT
PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI” teren intravilan situat Sat Pădurișu, Com. Frumusani,
Jud. Calarasi – beneficiari CIRLAN CONSTANTIN MARIUS si CIRLAN IULIA MADALINA”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale proiectului
dezbatut si supune atentiei Consiliului Local „raportul de informare si consultare a publicului”
inregistrat sub nr.4230/02.11.2018 (etapa III), precizand ca in termenele prevazute de etapele
premergatoare privind consultarea si informarea publicului, nu au fost formulate observatii.
Proiectul de hotarare nr. 1 se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru, devenind
hotararea nr.01.

II.

Are cuvantul Dl. . MARIN NICOLAE -Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 3 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii retelei unitatilor de
invatamant si a planului de scolarizare pe anul 2019-2020, pe raza 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 11 voturi pentru, devenind
hotararea nr.02

III. Are cuvantul Dl. . MARIN NICOLAE -Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 4 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de aprovizionare cu
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produse agroalimentare si industriale ce urmeaza a fi distribuite populatiei Comunei Frumușani
pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale proiectului
dezbatut.
Proiectul de hotarare nr. 4 se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru, devenind
hotararea nr.03

IV. Are cuvantul Dl. MARIN NICOLAE -Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 4 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind aprobarea modificării taxei speciale pentru
operarea serviciului de salubritate”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale proiectului
dezbatut, respectiv modul de calcul al taxei si implicatiile viitoare ale colectarii deseurilor reziduale fara
a se face colectare selectiva.
Proiectul de hotarare nr. 5 se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru, devenind
hotararea nr.04
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:
a) Prin adresa nr.365459/2018 emisa de Postul de Politie Frumușani, se solicita valoarea
prejudiciului cauzat de spargerea Caminului Cultural si respectiv daca , Consiliul Local considera
oportuna constituirea sa in parte civila.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta situatia creata respectiv faptul ca pentru
cuantificare financiara a prejudiciului este necesara efectuarea unei evaluari/expertize de catre un expert
autorizat. Acest lucru implica costuri ce depasesc valoarea prejudiciului.
Dl. Consilier Cezar Marin considera ca imobilul, proprietate publica, trebuie protejat continuu,
indiferent de starea lui si de modul de folosire. Nu este normal sa nu existe un sistem de alarma
functional.Dl. Primar precizeaza ca acest imobil este inscris spre reabilitare in programul CNI S.A.
Domnii consilier , prin vot unanim, respectiv 11 voturi pentru, au decis ca UAT Frumusani sa nu
se considere parte civila in dosarul ce urmeaza a fi instrumentat si solutionat.
b) Dl. Preot Demisca Daniel – paroh Biserica Sf. Cuv. Parascheva prezinta succint, verbal,
adresa nr.05/2019 depusa la registratura sub nr.265/2019, prin care solicita subventionarea unor
lucrari de reparatii ale Bisericii Sf. Cuv. Parascheva.
Dl. Primar Duta Paul precizeaza ca o decizie formala va putea fi luata in cadrul sedintei prin care
se sa discuta bugetul local al Comunei Frumușani pe anul 2019.
c) Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta situatia elevului Dobre Emil-Andrei care
domiciliaza pe raza Comunei Frumușani, cu multiple premii nationale si internationale la
disciplina sportiva „judo” dar care studiaza in cadrul unei unitati de invatamant, de profil
sportiv, din Bucuresti. Se solicita obtinerea unei burse/premiu pentru distinctiile obtinute.
Analizand legislatia in materie, Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius opineaza ca acest lucru
nu este posibil urmare a dispozitiilor art.7 din normele metodologice aprobate prin H.G nr.536/2016
privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar coroborate cu prevederile
art.111 din Legea nr.1/2011 - Legea educatiei nationale. Pe cale de consecinta nu se pot acorda premii
decat pentru activitatea scolara desfasurata in institutiile de invatamant finantate de la bugetul local.
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d) Dl. Primar al Comunei Fundeni, jud. Calarasi, a solicitat acordul de principiu in vederea
asocierii U.A.T. Fundeni la asociatia formata din U.A.T. Frumusani si U.A.T. Plataresti avand ca
obiectiv comun infiintarea sistemului de distributie a gazelor.
Se supune la vot si aprobat cu 11 voturi pentru, Acordul de principiu in vederea includerii in
asociere si a U.A.T. Fundeni, urmand ca in proxima sedinta a Consiliului Local sa se initieze un proiect
de hotarare in sensul aprobarii intentiei de asociere.
e) Dl. Consilier Marin Nicolae prezinta situatia unei familii avand in componenta 5 copii
minori si care se afla intr-o situatie materiala proasta. De asemenea, precizeaza ca aceasta familie
are domiciliul, in acte, pe raza Bucurestiului.
Se solicita luarea de masuri in vederea protejarii minorilor. Dl. Primar Duta Paul precizeaza ca
va identifica masurile ce se impun urmand ca, prin serviciul de asistenta sociala , sa se solutioneze
situatia prezentata.
f) D-na Consilier Stan Georgeta solicita informatii despre nomenclatorul stradal si numerele
postale.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta situatia actuala a nomenclatorului stradal
precizand faptul ca aceste se afla in stadiu final, corectari minore de erori urmand a fi transmis spre
avizare catre Comisia de Denumiri din cadrul Institutiei Prefectului si, ulterior, supus aprobarii
Consiliului Local.
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, Marin Nicolae, Cretu Marian, Lazarescu Nicolae, Stan Georgeta, Ion Marian, Dumitru
Ion, Tanase Ion, Cezar Marin.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
MARIN NICOLAE

SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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