JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE FIER
Proces - verbal
Încheiat astăzi 31.01.2019 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al comunei Baia de Fier,
convocată conform
art. 39 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi
completată, de către Primarul comunei Baia de Fier, dl. Turbăceanu
Dumitru, prin Dispoziţia nr. 5 / 2019
Potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, se procedează la verificarea
prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se constată că din
totalul de 13 consilieri locali în funcţie sunt prezenţi 11
consilieri, lipseşte Băra Vasile şi Ecovescu Gabriel, astfel
şedinţa este legal constituită.
În conformitate cu prevederile art. 42
alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată, înainte de
dezbaterea proiectului ordinii de zi al prezentei
şedinţe,
secretarul comunei supune aprobării consiliului local
procesul-verbal al şedinţei anterioare.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate
asupra conţinutului acestuia, procesul-verbal este aprobat în
unanimitate de voturi.
În continuare preşedintele de
şedinţă, d-na. Călinescu Daniela, dă citire proiectului ordinii de zi
al şedinţei
din data de 31.01.2019, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind
stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi
contractuale din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din
aparatul de specialitate al primarului comunei
Baia de Fier şi serviciile publice din subordinea Consiliului
local al comunei Baia de Fier

Iniţiator, primar Turbăceanu Dumitru

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
reţelei şcolare ce urmează a funcţiona în anul şcolar
2019-2010 în comuna Baia de Fier, judeţul Gorj.

Iniţiator, primar Turbăceanu Dumitru
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, &
statului de funcţii şi a numărului de
personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din
comuna Baia de Fier, instituţii
şi servicii publice, fără personalitate juridică, de
subordonare locală, pentru anul 2019.
Iniţiator, primar Turbăceanu Dumitru
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
anual de acţiune pentru serviciile sociale anul
pe
2019.
3.

Iniţiator, primar Turbăceanu Dumitru
5.

Proiect de hotărâre privind numirea conducerii la
Asociaţia Sportivă „Avântul Baia de Fier”
Iniţiator, primar Turbăceanu Dumitru

6.

Proiect de hotărâre pentru insugirea "Raportului
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
pe
semestrul 112018" a „Raportului de activitate

a asistentilor personali pe semestrul II-2018„si a Analizei
stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol
„
pentru semestrul II-2018 şi stabilirea de măsuri pentru
eficientizarea acestei activităţi„
7.

Proiect

Iniţiator, primar Turbăceanu Dumitru

de
hotărâre
privind
aprobarea
Regulamentul
referitor
la
închirierea/concesionarea/constituirea dreptului de superficie
cu titlu oneros asupra unor terenuri din
domeniul public şi privat al comunei Baia de Fier.

Iniţiator, primar Turbăceanu Dumitru

8.

Prezentarea Raportului Curţii de Conturi nr. 11681/2018
Prezintă secretar comună Popa Vasile

Se supune la vot ordinea de zi care este
aprobată în unanimitate de voturi.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea

salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din
aparatul de specialitate al primarului comunei Baia de
Fier şi serviciile publice din subordinea Consiliului local
al comunei Baia de Fier. Secretarul
comunei
informează consiliul local că nu s-au modificat
coeficienţi aprobaţi de consiliul local în ianuarie 2018,
singura modificare fiind aceea că aceştia s-au înmulţit
cu noul salariu minim pe economie de 2080 lei,
avându-se în vedere şi sporul de hrană acordat de
legiuitor.
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Nu sunt discuţii legate de acest proiect, materialul a fost transmis consilierilor din timp, a primit aviz favorabil
voturi pentru din 1 l consilieri
de la comisiile de specialitate, motiv pentru care se supune la vot şi este aprobat cu
la
şedinţă.
prezenţi
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare ce urmează a funcţiona în anul şcolar
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2019-2010 în comuna Baia de Fier, judeţul Gorj. Prezintă primarul comunei dl. Turbăceanu Dumitru.
Acesta informează consiliul local că faţă de anul precedent, reţeaua şcolară pentru anul 2019-2020, nu a
suferit modificări. Dl. consilier local Panduru Ion Daniel spune că nu se ştie cât vom mai putea să avem
această reţea şcolară pentru că numărul copiilor care vin la şcolile noastre este din ce în ce mai mic.

Secretarul comunei informează că proiectul a fost afişat şi transmis la ISJ Gorj motiv pentru care proiectul a
primit avizul acestei instituţii. Nu sunt discuţii legate de acest proiect, a primit aviz favorabil de la comisiile de
specialitate, motiv pentru care se supune la vot şi este aprobat cu 11 voturi pentru din ll consilieri prezenţi la
şedinţă.

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului
de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din comuna Baia de Fier, instituţii şi
servicii publice, fără personalitate juridică, de subordonare locală, pentru anul 2019. Prezintă secretarul
comunei Popa Vasile, care arată că nu sunt modificări la organigramă iar la statul de funcţii sunt mici
modificări legate de promovări. Nu sunt discuţii legate de acest proiect, a primit aviz favorabil de la comisiile de
Se prezintă proiectul de hotărâre

specialitate, motiv pentru care se supune la vot şi este aprobat cu
şedinţă.

11

voturi pentru din

11

consilieri prezenţi la

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale
anul
2019. Nu sunt discuţii legate de acest proiect, a primit aviz favorabil de la comisiile de specialitate, motiv
pe
voturi pentru din 11 consilieri prezenţi la şedinţă.
pentru care se supune la vot şi este aprobat cu
Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea conducerii la Asociaţia Sportivă „Avântul Baia de Fier”.
Singura modificare se referă la înlocuirea preşedintelui asociaţie. Supus la vot proiectul este aprobat
cu ll voturi pentru din 11 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru insugirea "Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
112018" a „Raportului de activitate a asistentilor personali pe semestrul II-2018„si a „ Analizei stadiului
semestrul
pe
de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul lI-2018 şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea acestei
activităţi„ Secretarul comunei prezintă, mai întâi, "Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe
semestrul II 2018".
La şedinţa consiliului participă şi cetăţeanul Aguridă Ion, care spune că din cele 8 sesizări majoritatea sunt
făcute de el, la unele a primit răspuns favorabil la altele nu este mulţumit de răspunsul dat, făcând referire la aprobarea
concesionării terenului pentru consilierul local Panduru Constantin. Secretarul comunei îi spune d-lui Aguridă Ion
că ia dat răspuns, în termenul legal, la toate sesiszările, inclusiv la cele formulate la prefectură şi redicţionate
primăriei. Dl Aguridă Ion insistă asupra aprobării dată de consiliul local pentru concesionare teren în favoarea
consilierului local Panduru Constantin, fără consultarea cetăţenilor şi fără să se ţină cont de tabelul depus de
dumnealui. Secretarul comunei îl informează că, tabelul a fost depus după ce s-a cerut avizul consultativ pentru
întocmirea documentelor premergătoare scoaterii al licitaţie a terenului respectiv, subliniind încă o dată că nu a
existat un proiect de hotărâre în acest sens. Dl. consilier local Panduru Constantin îi reproşează d-lui Aguridă Ion că
a dezinfonnat cetăţenii care au semnat tabelul respectiv, nu le-a spus adevărul, chiar capătul de tabel arată acest lucru
şi în plus, crede că unii cetăţeni nici nu au semnat acel tabel. Dl. Aguridă Ion îi spune lui Panduru Constantin că este
nesimţit pentru afirmaţiile pe care le face în legătură cu autenticitatea tabelului respectiv. Secretarul comunei
intervine atrăgând atenţia că nu trebuie aduse injurii nici consilierilor locali nici persoanelor participante la şedinţă şi
că aceste aspecte sunt în afara ordinei de zi.
Se dă citire Raportului de activitate a asistentilor personali pe semestrul lI-2018. Nu sunt discuţii legate de
acesta, motiv pentru care citeşte în continuare Analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru
semestrul II-2018 şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi. După citirea rapotului, intervine dl.
Aguridă Ion spunând că, atunci când era consilier local, îşi aduce aminte că şi dl., fost consilier local, Bălaşa Marius
a ridicat unele probleme legate de înscrierea datelor în registrul agricol şi în special legate de comportamentul
neadecvat al persoanei care înscrie datele în registrul agricol d-na Tranulea Mărăşescu Caliopi. Spune, în continuare,
că d-na Tranulea Mărăşescu Caliopi are un comportament , o activitate dictatorială, ţipă la oamenii care cer informaţii
sau doresc anumite adeverinţe, dă informaţii false acestora. Referitor la trecerea terenurilor în registrul agricol, spune
că sunt terenuri pe raza comunei care nu sunt trecute la nimeni în registrul agricol şi astfel se pierd bani din impozitele
pe terenuri. Dl Primar Turbăceanu Dumitru spune că această problemă este în curs de rezolvare şi va fi finalizată
odată cu finalizarea cadastrului sistematic. Nu mai sun alte discuţii legate de acest proiect, a primit avizul comisiilor
de specialitate, motiv pentru care supus la vot este aprobat în unanimitate de voturi.
Se
de hotărâre privind aprobarea
prezintă proiectul
Regulamentul referitor la
închirierea/concesionarea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul public
şi privat al comunei Baia de Fier. Secretarul comunei informează consilieri locali că prin HCL nr. 100 din 29.11.2017
s-a aprobat un Regulament referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor
terenuri din domeniul privat al comunei Baia de Fier. Analizând mai „bine ac
r» ulament s-au constatat unele
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necolerării cu legislaţia în vigoare şi mai mult nu se face referire la domeniul
public. Acest nou regulament este mai
complex, se referă la conţinutul caietului de sarcini, la modalitatea de licitaţie şi alte
De asemenea
norme
informează că acest proiect, în cazul în care va fi aprobat, anulează hotărârea 100/2017. legislative.
Nu sunt discuţii legate de acest proiect, materialul a fost transmis consilierilor
din timp, a primit aviz
favorabil de la comisiile de specialitate, motiv pentru care se
la vot şi este aprobat cu 11 voturi
supune
pentru din
11 consilieri prezenţi la şedinţă.
Proiectele de pe ordinea de zi au fost epuizate, în continuare viceprimarul
comunei dl Panduru Gabriel dă
citire Raportului Curţii de Conturi nr. 11681/2018. Consilierul local
Vasilache Laurenţiu, după citirea
raportului, spune că problema este legată de alimentarea cu apă a comunei, de
problemele care există faţă
de acest serviciu, sau mai precis de existenţa sau
neexistenţa acestui serviciu, drept urmare trebuie duse la
îndeplinire, în termenul stabilit, măsurile lăsate de echipa de audit a Curţii de Conturi. Nu
sunt alte discuţii
lagate de acest raport.

Secretarul comunei Popa Vasile informează consiliul local că în această lună
s-a făcut evaluarea
anuală a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de
specialitate al primarului şi, aşa
cum prevede legea, activitatea secretarului comunei trebuie să fie evaluată de
şi
consiliul local, motiv pentru
care solicită consiliului local să se pronunţe asupra acestui lucru, arătând
că notele sunt de la 1 la 5,
calificativele fiind a) între 1,00 2,00 - nesatisfăcător; b) între 2,01 3,50 - satisfăcător; c) între 3,51 - 4,50
- bine; d) între 4,51 - 5,00 foarte bine. Consilierul local
Vasilache Laurenţiu propune ca domnul Primar
Turbăceanu Dumitru să-şi exprime mai întâi părerea despre activitatea
desfăşurată de secretarul comunei
în această perioadă de evaluare. Primarul comunei arată că
personal este foarte mulţumit de activitatea
prestată de secretarul comunei dl. Popa Vasile, propunând calificativul „foarte bine”. Consilierii
locali sunt
de acord cu acest calificativ, fiind aprobat calificativul „foarte bine”
pentru evaluarea secreatrului comunei
Baia de Fier, cu 11 voturi din 11 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se trece la discuţii.
Consilierul local Vasilache Laurenţiu arată că datorită utilajelor de
deszăpezire s-a mişcat capacul
de la căminul de canalizare din dreptul gospodăriei lui
Malageac. Să se ia măsuri urgente de remediere a
acestui lucru existând pericolul ca cineva să cadă în acel cămin.
Consilierul local Tună Răzvan spune că trebuie luate măsuri de
urgenţă cu ocolirea podului de la
Cemăzoara, chiar dacă nu este al comunei, deoarece s-au format multe gropi şi
ating maşinile de pământ.
Consilierul local Panduru Ion Daniel, intervine şi
că
odată
spune
cu topirea zăpezii şi zvântarea
drumurilor trebuie intervenit de urgenţă pe carosabilul la toate drumurile
pietruite din comună deoarece
sau format foarte multe gropi.
—

—

Nu mai sunt alte discuţii motiv pentru care se declară şedinţa închisă.
Preşedinte de sădinţă “
r.»
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Secretar,

