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PROCES VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 26.01.2023, în ședința extraordinară a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară 
cu prezență fizică în sediul Centrului de Relații cu Publicul din loc. Eforie Sud, strada Avram Iancu, 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, convocată prin Dispoziția Primarului orașului Eforie nr. 23 / 19.01.2023. 

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Chiru Gigi-Christian, 
Ciocănel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, , Nagy 
Cătălin-Tiberiu, Negru Toader-Virgil, Pîrvescu Floarea Orbocea Daniel-Victor, Samson Elisabeta, 
Sărăcilă Lucia Tode Antonela. 

Lipsesc: Munteanu Dumitru și Tudor Silviu-Antonio. 
Participă: dl. Preoteasa Gabriel-Secretar general, dl. Manea Daniel Director Executiv DADPP, 

Bucureșteanu Alexandru Șef Serviciu JCAAS, dna. Marin Maria-Alina -Direcția Financiară,  
Invitat: Blebea Petrișor – reprezentant SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 
 
Dl. Orbocea este președinte de ședință conform HCL nr. 214 din 10.10.2022.  
 
Dl. Orbocea – Buna ziua! Declar ședința deschisă.  

 Dl. Orbocea: Avem 3 puncte pe ordinea de zi. 
 Dl. Orbocea: Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ? 

Se înregistrează 15 voturi „pentru”. 
  

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele 
de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie. 

 
Dl. Orbocea – Propuneri ? 
D. Negru – Eu îl propun tot pe domnul doctor. 
Dna. Mincea – Și eu la fel. 
Dl. Orbocea – Supunem la vot. Cine este „pentru” ? 
Se înregistrează 14 voturi „pentru”. Dl. Orbocea nu participă la vot. 
 
 
PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului 

de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare 
mecano-biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale din Unitatea Administrativ 
Teritoriala Eforie. 

 
Dl Preoteasa – Ca să înțelegem mai bine acest proiect de hotărâre l-am invitat pe domnul plebea 

petrișor reprezentantul iridex pentru a ne aduce la cunoștință modificările legislative intervenite, 
respectiv OUG 133 din 2022. 

Dl. Blebea –  Este vorba de OUG 133 din septembrie 2022 care reglementa în mod clar 
separarea tarifelor pentru tratare sortare și depozitare față de cel de colectare și transport.. Ideea în sine 
care este? Pentru că majoritatea primăriilor din județul Constanța sunt membre ADI Dobrogea, azi Dobrogea a 
început delegarea serviciului de Salubrizare pe tot ce înseamnă primării componente. Contractul nostrum, încheiat în 
2019 se referă la, are ca obiect de fapt colectare, transport, tratare, sortare, depozitare deșeuri. În condițiile acestea, 
dacă operatorul desemnat de ADI Dobrogea care analizează în prezent ofertele, va fi un altul, tarifele acestea 
trebuiesc separate. De ce ? Cel de la depozit va face prețul pentru tratare, sortare, depozitare iar o 
componenta de colectare și transport rămâne în contractul actual  și atunci trebuie separate tarifele 
dat fiind faptul că nici o primărie membră ADI și nici o alta de pe raza județului Constanța nu a avut 
până acum acest serviciu de tratare și depozitare trebuiesc (mă rog toate cele 49 de primării cu care 
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avem contract cât și Primăria constanța și așa mai departe) trebuie să delege separat acest serviciu și 
acest lucru se întâmpla  

Dna. Sărăcilă – Dar dumneavoastră aveți studiul de fezabilitate de preț sau voi de la ce preț 
pornim și unde ajungem ? 

Dl. Blebea – Fundamentarea de tarife a fost făcută și este în spatele documentației. 
Dl. Blebea – Aveți aici un tabel, nu știu dacă l- am multiplicat pentru absolut toți consilieri. 

Practic, din total cursuri pentru costul lunar popular pe 200.000 lei. Iar în urma acestei modificări 
lunar se va plăti  221.020,69 lei, deci este o creștere cu 10,51 % în care inflația este de 17 -18 % nu 
mai povestim că de la 01 ianuarie salariul minim pe economie s-a dus la 3000 lei.  

Dna Abdula – Oricum către populație s-a mărit cu 1 leu. Lumea face un scandal de nu se poate. 
Dl. Blebea – Peste tot s-a scumpit doamnă. 
Dna Abdula – Păi peste tot, dar la Constanta de la 7,50 lei s-a făcut 8 lei. Și noi de la 7,50 lei 

ne am dus la 11 lei. Și acolo se face curat ca lumea. Deci eu vă iau pe dumneavoastră să vedeți ce 
este la „Piramide„ în Eforie Nord lângă hotel Vera. Deci niciodată nu se mătură și nu se face 
curat ce să vă mai spun. Și în alte locuri nu se face curățenie. De exemplu parcul Covasna nu  
face curățenie niciodată. Iar eu ca persoană am așteptat 4 ani de zile să mi aducă o pubelă. M au 
chemat să o iau de pe o stradă..... . 

Dl. Blebea – În momentul de față în dispeceratul nostru sunt doar 2 cereri nerezolvate. E 
drept. Eu o înțeleg pe doamna care a luat cuvântul un pic mai devreme(dna Abdula) că au avut și 
întârzieri  

Dna Abdula – Vreau sa vă spun că în spate la blocuri pe aleea Bucovinei punea lumea 
separat iar cand vin băieții le amesteca pe toate  

Dl. Blebea –  Referitor la deseurile de blocuri, din totalitatea cetățenilor care aruncă nu toți 
respectă colectarea selectivă în condițiile în care eu ar trebui să iau acel container plin cu rezidual, 
mă trezesc că am în el și pampers și mai știu eu ce stă și normal să ajungă în autogunoiera cu de 
toate. Autogunoiera amestecate, ajunge, stația de sortare, nu pleacă. Noi plătim ca și societate sau 
pe fiecare operator din țara aceasta, plătim 80 de lei pe fiecare tonă depozitată și interesul nostru 
este să ajungă cât mai puțin pe depozit  

Dna Abdula – Vreau să vă întreb și altceva: Băieții ăceștia care colectează gunoiul menajer, 
nu il așa, de ce cum au la îndemână o mătură sau puțin clor, că lasă prin oraș numai zoaie 

Dl. Blebea – Așa este doamnă. Înainte  acel var prost, care s-arunca ca un praf și în contact 
cu zeama aceea, ca s-o numim așa de pe lângă platformele de gunoi sau pe oriunde în oraș,unde 
se întâmpla lucrurile acestea și se administra oricine călca în el îl ducea  până în mijlocul casei. 

Dna Abdula – Știu,  da ideea e trebuie făcut ceva. 
Dl. Blebea – Există în contractul nostru la salubrizare stradală operațiunea de spălat sau de 

stropit străzi în momentul în care am o astfel de comandă eu încarc o cisternă cu apă și cu hipoclorit 
de sodiu care se evaporă imediat după ce și-a treaba și punctual putem rezolva chestiunea acesta 

Dna. Samson – Deci trebuie să dea persoana la telefon ? 
Dl. Blebea – Nu, nu doamnă. Există prevăzut în contract ca și cost . Sunt tarife aprobate. 

Vă dați și dumneavoastră seama că nu era voință. Există posibilitatea într-adevăr să facem lucrul 
cu periodicitate la punctele de colectare și lucrul acesta mi-l pot asuma și pot să rezolv. Numai că 
pe traseele în care mașina, o autospecială le parcurge sinusoidal prin pe străzi unde în timpul 
sezonului estival unde sunt, zeama aceea de unde provine, practic de la pepeni, și de la mai știu eu 
ce, unde sunt mașini parcate lângă mașini parcate și unde turiștii se deplasează nu poți stropi și nu 
poți arunca nimic.  

Dna Abdula –  Păi da, da acuma dumneavoastră colectarea o faceți noaptea iar oamenii 
aceia urlă ca niște disperați de trezesc tot cartierul . 

Dl. Blebea – Ăștia sunt doamnă. Omorâți-mă dar..... Asa este. Este o secventa de 30 minute 
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Dna. Sărăcilă –De la Direcția Economică că ați venit dumneavoastră aveți o fișă de fundamen 
tare, aveți un aviz pentru acest proiect. 

Dna. Marin – Da, noi am analizat situația acesta, voiam să și zic: anul trecut am avut un 
cost de 870,95 lei fără TVA pentru colectare transport și tratare. 

Dl. Blebea – Da. 
Dna. Marin – Acum ne propuneți un tarif de 759 pentru colectare și  transport. Deci 

diminuarea asta de tratare înseamnă undeva la 100,55 lei sau 99 lei pe tonă fără TVA, deci la noi 
la buget asta o să însemne la cantitățile de anul trecut o diminuare cam cu 700.000 lei. 

Dl. Blebea – Da. 
Dna. Marin – Da. Însă tratarea o scoateți cu totul, deci nu ne mai faceți, și ne propuneți altă 

achiziție așa zice ANRSC-ul. 
Dl. Blebea – Da. 
Dna. Marin –Pentru noi aici o să fie cam mai mulți bani care trebuie să îi acoperim. Adică  

mi se pare totuși diferența prea mică pe care o scădeți ca să ne asigurați că doar transportul și 
colectarea. 

Dl. Blebea – Doamnă, pentru că deci dumneavoastră spuneți că noi trebuia să scoatem 
componentă din tariful actual, de tratare și depozitare, și vă așteptați ca tarifele să rămână pe loc? Nu 
putem. Salariul minim a crescut. Noi când am fundamentat prețurile la sfârșitul anului 2021 pentru 
prestația din anul 2022 motorină era 4 lei. Salariul minim pe economie era 2.200 lei. Și atunci inflația 
era cum era. Acum inflația la sfârșitul anului 2021 a ajuns la 18 % salariul minim pe economie a crescut 
la 3000 de lei iar motorina este cât este. Ș este normal să existe niște creșteri. Foaia aceea care a ajuns 
la dumneavoastră are jos sub pagină costul lunar populație 2023 și raportat la costul luna populație 
2022 veți vedea că e o creștere de 10,51 %. Este raportat la tonajul proiectat în anul 2023. Acum că 
vor fi diferențe de tonaj, vom vedea ce o fi. Numai că aceasta este mărirea. 

Dl. Blebea – Ce se întâmplă de fapt:  în anul 2022 și 2021 și de când a început contractul nostru 
până în momentul apariției ordonanței 133 operatorul de salubrizare sau cel din depozit fiind tot noi, 
își oprea toți banii pe reciclabil. Tot ordonanța asta vine și spune că nu mai am voie să opresc niciun 
leu tot reciclabil pe care Iridex-ul l-a vândut se întoarce înapoi către primărie. Nu știu exact să vă 
povestesc în momentul acesta, pentru că e o mare nebuloasă pentru toți. 

Dna. Mincea – Ați primit ceva de la reciclabile ? 
Dna. Marin – 190.000 lei anul trecut. 
Dl. Blebea – De la OIREP  
Dna. Marin – Da. 
Dl. Blebea – Dar dacă vă uitați în penultima coloană, vedeți că raportat la cantitățile estimate 

ar fi colectate pentru 2023 iridexul se va întoarce înapoi cu 323.572,5 lei, iar OIREP ul trebuie să vă 
dea, tot estimat la aceste cantități, 249.000 lei. De aceea creșterea nu este atât de mare cum o estimați 
dumneavoastră inițial și este doar cu 10,51 % pentru că eu nu mai am voie să rețin nici măcar un leuț. 
Toate raportările care se duc către mediu , plus că și cântarul nostru este strict monitorizat, atât de 
APM cât și de ........ 

Dna. Marin – Și pentru anii trecuți ne dați ceva bani înapoi ? 
Dl. Blebea – Nu. Este doar din momentul apariției ordonanței. 
Dl. Manea – Când s-a modificat ? 
Dl. Blebea – . Deci ordonanța a apărut în septembrie și a dat un termen de 120 de zile, termen 

care expiră pe 28 ianuarie ca toate UAT -urile să se pună raport cu noua legislație.  
Dna. Sărăcilă – Dar dumneavoastră ați depus acest material ? 
Dl. Preoteasa – Mi-a adus acum la ora 11:00..... 
Dna. Sărăcilă – Dar domnule secretar... 
Dl. Preoteasa – acum mi-a adus cum ne-a adus de aceea am și invitat persoana de la direcția 

economică ca să vă comunice verbal ceea ce.... 
Dna. Sărăcilă – Haideți să vă spun o chestie: nu mă duce capul chiar atât economic, zic eu, 
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Dl. Preoteasa – Am specificat și în dispoziție. Materialele sunt la mine pe birou .Dacă aveți 
nevoie de ceva..... Dacă nu era, dacă nu era prevede ordonanței 133 o lăsam acest proiect de hotărâre 
pentru ședința ordinara. 

Dl. Blebea –  Orice colectare care se abate de la normele actuale, adică OUG 133 nu este 
respectat iar eu ca operator de salubrizare ca operator de salubrizare mă apuc și fac colectare mi retrage 
licența. Și dacă imi retrage licența nu retrage doar pentru Eforie, mi retrage licența și pentru Dolj, 
pentru Călărași, pentru tot județul Constanța și n-am de ce să risc lucru ăsta pentru un UAT, să zicem 
Bărăgan sau mai știu eu ce, un micuț să risc lucrul acesta 

Dl. Manea – Domnule secretar, dacă îmi permiteți, vreau, să deci, acuma la proiectul de 
hotărâre, după ce am analizat mai bine legislația, să zic deci cred că ar trebui completat în proiect de 
hotărâre că se aprobă încheierea contractului prin procedura negociere fără publicare prealabilă, 
conform art. 104 aliniatul 1) litera c.  

Dl. Preoteasa –  Da, deci pe achiziție directă.  
Dl. Blebea – Deci dacă UAT Eforie nu ar fi fost parte din ADI Dobrogea, ar fi fost imposibilă 

negocierea fără publicare. Dvs nu puteți să faceți 2 delegări. Ați delegat odată serviciu către ADI 
Dobrogea, dar ADI Dobrogea este în momentul actual este în analiza deja a ofertelor și dumneavoastră  
vă permite ca până la de până la desemnarea pentru că în contractul nostru este un articol care spune 
că în momentul în care ADI Dobrogea desemnează un operator.... 

Dl. Preoteasa – Încetează contractul actual. 
Dl. Manea – Este un proiect de hotărâre care se referă la o delegare și nu se specifică cum se 

face delegarea. 
Dl. Blebea – Dacă vreși să specificați eu nu am o problemă. 
Dl. Manea –  Deci trebuie specificat că delegarea se face conform articolului 104 alineatul 1, 

lit. c.  
Dna. Marin – Estimarea asta de 3 milioane în funcție de ce s-a făcut ? 
Dl. Manea – Numai puțin Alina. Deci s-a modificat și normele astea metodologice, e Ordinul 

640 /2022 de calcul a tarifelor, cum se justifică tarifele separat așa cum s-au defalcat acuma cum trebuie 
justificat și eu înțeleg din modificările astea ca după ce se aprobă de către consiliul tarifele separat. 
Trebuie aprobăm din nou, că aicea la noi la Eforie este populația casnică, persoane fizice plătesc cu 
taxe. Deci cum vă trebuia probată taxa? Da, urmarea tarifelor care le stabilesc acuma din de la 1 
ianuarie trebuie să văd, dacă să iau în discuție taxa care o avem pentru populație, dar că trebuie taxa să 
acopere  

Dl. Preoteasa – Nu cred că a acoperit până acuma. 
Dna. Marin – Nici până acuma n-a acoperit.  
Dl. Manea – Eu am spus ce prevăd acum normele publicate in 2022. Trebuie reanalizată taxa. 
Dna. Marin – S-a plătit 3.000.000 lei pentru ridicarea gunoiului și s-a încasat 1.000.000 lei și 

200.000 de la OIREP, atât. 
Dna. Sărăcilă – Eu în anul 2019 nu eram consilier. Acest Contract 86054 din 17.09.2019 s-a 

ținut prin licitație ?  
Dl. Preoteasa – Da. 
Dna. Sărăcilă –  Eu am întrebat, am urmărit ședința care a fost înregistrată când erați consilieri  

scoase ieri iar domnul Marea nu a avut raportul în care să-și dea acordul fiindcă au fost ceva neclarități  
la acest contrat. Eu am urmărit și am văzut. Chiar vreți să vă spun, dar ați fost consilieri și știți destul 
de bine. Întreb: S-a ținut licitație? Că atunci când ați discutat trebuia să facă în 6 luni de zile. 

Dna. Pîrvescu – S-a ținut licitația. 
Dna. Sărăcilă – Asta v-am întrebat. 
Dl. Preoteasa – Caietul de sarcini a fost pentru licitație publică așa cum s-a aprobat atunci. Sunt 

pe site toate aceste hotărâri. Dl. Negru știe că era consilier. 
Dna. Sărăcilă – Nu am treabă cu domnul Negru. 
Dna. Mincea – De ce spui nimica? Da, domnule s-a făcut licitație... 
Dl. Negru – Păi dacă ai zis tu, ce să mai zic și eu. 
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Dl. Orbocea – Bun, mai sunt întrebări pe subiect ? 
Dna. Pîrvescu – Știu că am votat taxa pentru habitat. Ce vom face acuma ? 
Dna Abdula – Nu mai votăm. Rămâne așa. 
Dna. Pîrvescu – Păi și diferența cine o plătește ? 
Dl. Preoteasa – De la buget. Noi până acuma asta am și făcut. Întotdeauna de când s-a derulat 

contractul, de la persoane fizice am încasat mai puțin decât am plătit operatorului. 
Dl. Blebea – Așa este la toate primăriile. 
Dna. Sărăcilă – Și diferența o va susține Primăria ? 
Dl. Preoteasa – Da, exact. Probabil și de acum încolo vom face la fel. Da nu face obiectul 

acestui ...(proiect de hotărâre). 
Dna. Pîrvescu – Diferența va fi, probabil, 21.000 lei aproape 22.000 lei. 

 Dl. Ciocănel – Vreau sa vă întreb și eu ceva. 
Dl. Blebea – Vă rog ! 
Dl. Ciocănel – Aveți utilaje de măturat și aspirat ? 
Dl. Blebea – Da. 
Dl. Ciocănel – Și le folosiți ? Că eu nu am văzut niciunul pe străzi și este praful cât casa. 
Dl. Blebea – Avem unul singur pentru ambele localități și care este defect în momentul de față.  
Dna. Marin – Mai am o intrebare: acea estimare de 3.000.000 este pentru 18 luni ? 
Dl. Blebea – La valoarea totală, da, este petru 18 luni. 
Dna. Marin – Pă și daca tot este discuția asta cu ADI Dobrogea, de ce nu ați propus...... 
Dl. Blebea – Ca să nu mai faceți altă procedură doamnă. Puteți sa o faceți pentru o lună. Nu 

am o problemă, dar munciți si aprobați mereu prin ședință de consiliu. 
Dl. Negru – Domnule Alex Bucureșteanu de la juridic, ce părere aveți ? 
Dl. Bucureșteanu – Am dat avizul. 
Dl. Negru – Și este ok ? 
Dl. Bucureșteanu – Da, din punctul meu de vedere. 
Dl. Orbocea – Bun, mai sunt întrebări pe subiect ? 
Dna. Marin – Dacă se scoate acum tratarea asta și nu se încheie contract pentru tratare, ce se 

întâmplă? 
Dl. Blebea – Nu se face nimic ca nu avem unde să-l ducem.  Dar stați să vă spun și de ce: 

Deci orice activitate este autorizată inițial, după care se obține o licență pentru fiecare localitate în care 
există un contract. În cazul de față am licență pentru colectare în Eforie, dar nu am licență pentru 
tratarea, sortarea și depozitare a deșeurilor din Eforie,  ca urmare n-am unde să le duc. În baza 
contractului încheiat cu noi, noi ne licențiem pentru tratarea deșeurilor. La fel ca și pentru cele din 
Bărăganu și din Amzacea și Negru Vodă și așa mai departe. Ne licențiem pentru tratarea deșeurilor din 
fiecare UAT cu care avem contract.  

Dna. Mincea – Deci colectare și  transport  nu poate fi decât țți cu tratare . 
Dl. Negru – Bun, deci hai să simplificăm: să scriem în această hotărâre de consiliu și cele spuse 

de domnul Manea, părerea mea, că e foarte important. Domnule Manea daca mai aveți ceva de spus 
aici..... Eu nu am vorbit deloc, am vorbit la sfârșit, să plecăm toți lămuriți de aici să nu îngreunăm nici 
mersul Primăriei, nici mersul firmei (Iridex) și nici să nu aducem o povară pentru cetățenii din orașul 
Eforie. Cred că sunteți de acord cu treaba această. Domnule Manea mai scriem ceva acolo ? Că domnul 
secretar a fost atent și a notat acolo a negocierii directe ce 

Dna. Sărăcilă – Ar trebui documentația de la Direcția Economică la consilieri. 
Dl. Preoteasa – Este doamna aici să vă prezinte punctul de vedere 
Dl. Negru – Aveți doamnă ? 
Dna. Marin –Da, sigur. Pot sa v-o dau pe aceasta. 
Dl. Negru – Faceți o poza si o puneți pe grup. 
Dl. Preoteasa – Am să scanez si o pun pe grup. 
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Dl. Orbocea –  Supunem la vot ? 
Dl. Negru – Supunem la vot și cu cele spuse de domnul Manea. 
Dl. Orbocea – Cu amendament. 
Dl. Preoteasa – Domnule Manea vă completați raportul? 
Dl. Manea – Îl completez. 
Dl. Negru – Dna Marin ne mai spuneți ceva ? 
Dna. Marin – Da, deci eu este o achiziție pentru care nu  prea sunt bani în buget momentul 

ăsta. 
Dl. Negru – Noi cum avem în fiecare ședință de consiliu rectificare bugetară că avem 

excedent bugetar, presupun că anul următor vom avea banii necesari. Deci noi suntem aicea să 
ajutăm și să nu încurcăm și dumneavoastră sunteți aici să ne ajutați nu să ne încurcați, că eu am 
avut experiența unei vizite de-ale vere în Italia, la Napoli, și am văzut ce înseamnă șobolani cât 
scaunul pe stradă din cauza neridicării gunoiului  9 luni de zile și am plecat în 2 ore de acolo, foarte 
repede. Adică era holeră,  mureai pe stradă. Că eu mereu am luat la socoteală treaba asta, că plătim 
mult, că plătim puțin...... Hai să facem un exercițiu de imaginație, să nu mai ni se ia gunoiul și vă 
spun eu că eu ce-am văzut n-aș vrea să trăți dumneavoastră. Adică nu e plăcută treaba asta și vreau 
să țineți cont și dumneavoastră de cele spuse de colegii mei, adică cu ce se întâmplă colegu cum a spus 
cu aspirat, că noi suntem în reflexia cetățenilor. Vă rog să țineți cont și de cele spuse de noi 

 
Dl. Orbocea – Supunem la vot. Cine este „pentru” ? 
Se înregistrează 15 voturi „pentru”. 
 
PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării ”Contractului 

nr. 86054/ 17.05.2019 privind delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare al 
Orasului Eforie, jud. Constanța prin Act adițional 

Dl. Manea –  Din vechiul contract se scoate sortarea, tratarea ..... 
Dl. Negru – Vă rugăm să ne scoateți pe stradă, cum a zis colegul, periile, reparați vă rog frumos 

mașina și în primăvară poate să le avem pe timpul sezonului estival unde este șantier înțelege fiecare, 
că avem și noi șantier , dar unde sunt străzile asfaltate și unde avem faleza unde avem flux mare de 
turiști vă rog să dați drumul la treaba asta . 

Dna Abdula – Oricum să știți că pe bd. Republicii din Eforie Nord lasă de dorit. 
Dna. Mincea – Eu personal, mă duc în fiecare seara pe faleză și în centrul Eforie Nord, este 

curat. Dacă nu este în clipa aia deci să nu exagerăm, nu sunt perfecți, dar se face. Cel puțin la nivel 
decent. Eu când văd ceva fac poză și trimit domnului Petrișor.  

Dna. Sărăcilă – Dac este ceea ce spuneți eu as propune sa si contabilizați sau sa contrasemnați  
situațiile de plată. 

Dl. Negru – Nu se poate. 
Dna. Mincea – Dar nu pot eu să fac lucrul ăsta. 
 
Dl. Orbocea – Supunem la vot. Cine este „pentru” ? 
Se înregistrează 15 voturi „pentru”. 
 

 Dl. Chiru – Domnule secretar, Domnule președinte, o rugăminte: și vă rog să consemnați 
că văd ca lucrurile se tot precipită : Eu o solicit secretarului general și președintelui de comisie de 
la juridic să fiu informat când nu sunt avizele de specialitate de la departamentele din Primărie 
pentru fiecare proiect în parte. Vă rog mult. Pentru că sunt situații, cum a fost cel de mai devreme, 
când sunt actele la dvs. în birou, sau sunt nu știu unde. Eu nu vreau sa fac poliție  dar am rugămintea 
să mă anunțați, să mă informați. Au fost situații când ați confirmat că sunt avize și am constatat ca 
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nu erau. Nu am făcut caz. Dar dacă se ajunge până acolo încât să dăm explicații pe undeva că am 
semnat un aviz în comisia din care fac parte și eu nu am văzut avizul respectiv și sunt culpabil 
pentru asta mă cam deranjează. Adică, să mă duc acuma, și pentru 200 lei pe lună, să dau explicații, 
De la ședința aceasta încolo, vă rog să consemnați, mă anunțați. Eu nu semnez decât avizele la 
care sau fost atașate avizele de la departamentele din Primăria. 
 Dl. Preoteasa – V-am comunicat odată cu proiectul de hotărâre avizele pe care le-am avut la 
momentul comunicării proiectul de hotărâre. 
 Dl. Chiru – Ați confirmat o dată că avem avizele toate dar lipseau la unele dintre ele. 
 Dl. Preoteasa – Nu este obligatoriu ca fiecare compartiment sau direcție să mi dea aviz de 
specialitate la anumit proiect de hotărâre. De exemplu nu pot să cer (aviz)  pentru delegare de la poliția 
sau punctul lor de vedere. 

Dna. Marin – De la serviciul juridic trebuie. 
Dl. Preoteasa – De la serviciul juridic au avut toate. 
Dl. Chiru – Au fost proiecte la care au lipsit avizul de la juridic. Sunt convins că, colegul 

dvs știe despre ce este vorba. 
Dl. Preoteasa – Eu vă contrazic. 
Dl. Chiru – Nu mă contraziceți ca cred ca pot sa fac proba. 
Dl. Preoteasa – Nu aveți cum. 
Dna. Sărăcilă – Domnule Președinte, vă întreb, ca cetățean, dacă pe data de 21.12.2022 s-a 

aprobat ca inflația pentru impozite s-a mărit cu 5.1 % conform Codului Fiscal și legilor in vigoare ? 
Dna. Pîrvescu – Da. 
Dna. Sărăcilă – Atunci vă întreb domnilor de la comisie, eu am achitat la data de 18..01.2023 

și au venit mai mulți cetățeni cu chitanțele la mine, am făcut comparația  (vorbesc numai de mine) am 
constatat, cu stupoare, că mi s-a luat impozit pe clădire 64 % , pe habitat 8 %... deci nu s-a respectat. 
Dacă s-a pus ceva în plus pentru aceasta hotărâre, că nu am găsit pe site-ul primăriei procesul verbal 
din 2022.... 
 Dl. Preoteasa – Nici nu o să-l găsiți doamnă, că se aprobă la următoarea ședință (ordinară). 
Sunteți de 3 ani consilieră și nici măcar lucrurile acestea mărunte nu le știți ? 
 Dna. Sărăcilă – Nu i nimic, dar nu le știu, dar știți ce știu eu..... 
 Dl. Preoteasa – Am văzut ce știți dumneavoastră: să acuzați că nu ați găsit nu știu ce raport.... 
 Dna. Sărăcilă – Am rugămintea sa consemnați și ceea ce mi-ați răspuns ca nu știu după 3 ani 
de zile. 
 Dna. Sărăcilă – Eu chestiile astea nu le las, știți de ce ? Sumele poate vi se par mici, dar fiecare 
om, sau fiecare familie, dau exemplu familiei mele, mie poate din 3 în 3 luni nu-mi ajunge o pensie, 
care o am, ca să cumpăr o injecție care se face la 3 luni cu 22 sau 28 de milioane,  mă duc și o cumpăr  
Flori Pîrvescu parte să confirme că-mi este rudă. N-am ajuns eu să fiu furată, furată rețineți ce spun, 
prin taxe și impozite, explicați-mi de ce s-au mărit aceste taxe? 
 Dna. Pîrvescu – Dar, de ce nu chemați pe Viorica ca să răspunde ea ? 

Dna. Sărăcilă –  Doamna Viorica am sunat-o eu personal, mi-am permis și mi-am cerut scuze, 
și mi-a spus așa: Doamnă, aveți gaze în casă? Păi ce treabă au gazele cu impozitul pe clădiri și pe 
habitat.  

Dl. Chiru – Domnule secretar. Sa o rugați pe dra. Greceanu, ședința următoare să ne 
lămurească cu impozitele că, colega noastră care este si cetățean are dreptate, nu este singura care 
a primit, probabil și ceilalți colegi au primit. Deci chiar ar trebui ca cineva să ne explice, este 5 % 
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inflația sau 5,1% , acuma vin cetățenii si  care spun: uite domnule chitanța de anul trecut  si uite-
o pe asta, sunt diferențe mari. Vă rog mult, chemați-o, invitați-o, spuneți-i subiectul să nu vină 
nepregătită și să discutam aspectul asta, poate revenim asupra hotărârii. 

Dl. Preoteasa – Nu s-a modificat cuantumul. Doar s-a indexat conform  prevederilor Codului 
Fiscal. Nu știu de ce aplicarea lui a dus la astfel de diferențe.... 

Dna. Pîrvescu – Dar știți ceva: lumea pe noi ne înjură .... 
Dl. Orbocea –  Rămâne consemnat: o invităm pe dna/dra Greceanu. 

 Dna. Sărăcilă – La mine este un caz aparte, chiar dacă se par  sumele mici eu am nevoie de 
bani și care  mă interesează care este cuantumul în care sunt scutiți sau au facilități mai mici, că nu știu 
dacă direcția economică știe că Sărăcilă are o pensie de 1.200 și să o încadreze acolo, să fie scutită  
 Dna Berheci – Eu așa știu că există. 
 Dna. Sărăcilă – Da, dar le ai văzut afișate ? Sunt trecute pe un site al primăriei. 
 Dl. Preoteasa –  Scutirile și facilitățile au rămas aceleași aprobate prin HCL nr. 327 din 2021 
(sau HCL 325 din 2021) pentru anul  fiscal 2022 și sunt preluate din Codul fiscal: articolele 491 sau 
456. 
 
 Dl. Orbocea – Declar ședință închisă. O zi bună ! 
 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.  
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