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; · JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREJMER 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Prejmer din data de 

30 ianuarie 2020, ora 17:00 
având următoarea 

ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre nr. 143/08.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 30 decembrie 2019. 

2. Proiect de hotărâre nr. 1103/23.01.2020 privind aprobare modificare şi completare art. 
6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/29.01.2013 privind asocierea Comunei Prejmer cu alte 
localităţi din zona Metropolitană în cadrul Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Braşov. 

3. Proiect de hotăt·âre nr. 1106/23.01.2020 privind aprobare modificare şi completare art. 

3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 40/26.04.2018 privind modificare Act constitutiv şi Statut 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL. 

4. Proiect de hotărâre nr. 1110/23.01.2020 privind aprobare repartizare excedent bugetar 
aferent anului 2019. 

5. Proiect de hotărâre nr. 1113/23.01.2020 privind aprobare decontare cheltuieli de 
transport ale cadrelor didactice pentru luna decembrie 2019. 

6. Proiect de hotărâre nr. 1116/23.01.2020 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 

Comunei Prejmer în calitate de membru în cadrul Agenţiei Metropolitane pent111 Dezvoltare Durabilă 
Braşov, pentru anul2020. ·~ 

7. Pt·oiect de hotărât·e nr. 1119/23.01.2020 privind aprobare temă de proiectare întocmire 
Plan Urbanistic General al Comunei Prejmer. 

8. Diverse. 

În sală sunt prezenţi un nrimăr de 15 consilieri locali. 
Dl. Preşedinte preia cuvântul şi adresează câteva cuvinte domnilor consilieri. 
Se supune la vot ot·dinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ordinea de zi. 
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1. Proiect de hotărâre nr. 143/08.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 30 decembrie 2019. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre nr. 1103/23.01.2020 privind aprobare modificare şi completare art. 
6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/29.01.2013 privind asocierea Comunei Prejmer cu alte 
localităţi din zona Metropolitană în cadrul Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Braşov. 
Raport comisia juridică. 
Dl. Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre. Desemnare dl. Petre Petru consilier locai în calitate de 

reprezentant în cadrul asociaţiei. 
Dl. Gabor: Este obligatoriu să fie dl. Petre Petru? Pot fi desemnate şi alte persoane pe marginea acestui 
subiect. Se aduc în discuţie probleme cu privire la tarif, autobuze, gradul de încărcare. 

Dl. Gabor îl propune pe dl. Găină în calitate de reprezentant al Comunei. Ar trebui să fie şi o voce care 
să nu fie neaparat de PNL. RAT-ul nu ne aduce nicio satisfacţie. Se oferă exemple cu privire la 
nemulţumirile pe care acesta le are. 
Dl. Găină: În mare parte colegul Gabor a atins punctele pe care voiam şi eu să le aduc în discuţie. 
Proiectul este 100% al PNL. Agenţia este colorată numai în galben şi nu văd ce plus de valoare ar 
aduce dl. Petre. Nu va merge acolo să aducă un plus valoare Prejmerului. Din contră, doar cotizăm şi 

de la an la an sunt tot mai mari. 
Dl. Viceprimar: Vă rog să nu îl jigniţi pe domnul Petre. Noi chiar votăm după convingere. Preţul a 

rezuJtat în urma unor calcule. Ne dorim ca în aceste autobuze să crească gradul de încărcare. Am dori 
acest transport civilizat în comunitate şi să nu mai fie înghesuială în autobuze. Ne dorin autobuze noi, 
dar încet, încet lucrurile vor intra într-o normalitate şi transportul va intra foarte bine în funcţionalitate. 

Vă invit să vedeţi aspectele pozitive şi să nu le umbrim. 
Dl. Petre: Le mulţumesc pentru încredere colegilor de la PSD. Dacă eu nu aduc plus valoare, dvs cu ce 
aduceţi plus valoare? Consider că sunt net superior dvs. Nu ridic mâna la comandă, aceasta a fost o 

jignire. Dacă vorbim despre transport, aţi făcut o propunere, doar ca să nu ziceţi că nu aţi făcut-o. 
Orice început este greu şi dvs în loc să ajutaţi, doar îl trageţi în jos. 

Dl. Gabor: Este păgubos. Nu mă ceartă pe nrine dl. Petre Petre. 
Dl. Popa: Am fost atent la ambele puncte de vedere. Puterea în interiollll echipei este din partea PN L. 
Pentru echilibru consider că este mai bine ca dl. Găină să reprezinte UAT Prejmer, deoarece oricum 

executivul va duce la îndeplinire obligaţiile. 
Dl. Petre: Ce vedeţi dvs prin echilibru? 

Dl. Popa: Dacă vorbim despre consilieri locali, aceştia nu trebuie să fie experţi în domeniu. Consilierii 
locali au obligaţia de a face lucrurile din comunitate să meargă foarte bine. Sunt chestiuni de principiu. 

Consilietii se pot documenta. 
Dl. Bularca: S-a spus că noi consilierii nu ajutăm ca acest transport să meargă. Am avut o discuţie 

întâmplător cu 2 persoane. Celelalte societăţi mai practică transportul? Se oferă exemple punctual. 
Consider că pot merge cu ce mijloc de transport vreau eu. Dacă vorbim de preţuri, am anticipat ceva: 

dintre cele 2 societăţi de transport doar Primăria va avea de pierdut. 

Dl. Pozmoşan: Susţin spusele domnului Bularca. Exact aceleaşi lucruri am vrut să le spun şi eu. Dacă 
puneam maşinile la orele de vârf acestea nu ar mai circula goale. Îmi exprim nemulţumirea faţă de 

acest transport. Dl. Danu mi-a spus multe lucruri. Să verificăm toate asociaţiile la care contribuim. Nu 

înţeleg de ce s-a retras dl. Primar. Nu cred că ar face mai multe dl. Petre decât partea cealaltă. 
Dl. Petre: De ce nu ne. amintim acum un an cand Univers Trans mergea cu microbuzele pline, când 

copiii erau daţi jos deoarece era poliţia la Hărman, aceste lucruri nu se mai văd. Agenţia Metropolitană 
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este autorizatate de autorizare şi control. Univers Trans operează deoarece s-au prelungit licenţele de 
traseu de către cei de la PSD. Dacă aşa doriţi, scoatem RA T şi rămâne privatul. 
Dl. Gabor: RAT nu ne-a dovedit că operează cu cele mai bune maşini, în cele ma1 bune condiţii. Un 

transport eficient este un transport rapid. RAT nu prinde mai mult de 50k.m/h. Disconfort şi pentru cei 
care circulă pe şosea, deoarece trebuie să aştepte RA T să înainteze. Eu nu m-am pozat să mă dau mare 

că am fost cu RAT-ul. Dacă biletul ar fi fost 4 lei vă garantez că am fi avut mult mai mulţi călători. Va 
fi o gaură destul de mare în buget. Nimeni nu are nimic cu dvs dl. Petre, dar nu este formidabil ceea ce 

faceţi acolo în Agenţie. Nu se va schimba nimic atâta timp cât acolo este tot o voce PNL. Cu 2-3 
oameni într-o maşină RAT, este deplorabil. 
Dl. Găină: Noi grupul PSD nu le-am opus unui anumit tip de transport şi nu am fost mai prejos faţă de 

un anumitor operator. Dacă ne dorim binele comunităţii să întocmim un caiet de sarcini şi acolo lăsăm 
să se vadă transparent printr-o licitaţie ceea ce noi avem nevoie. Cu privire la eficienţă, vorbim despre 
studii, deoarece suntem specialişti. Nu ştim ce se întâmplă la Prejmer şi cum va fi. Trebuie să 
introducem 2-3 autobuze, iar dacă ele vor fi supraîncărcate, atunci da. Personal nu am văzut într-o 

maşină RAT mai mult de 6 persoane în ea. Aceasta înseamnă minus în bugetul local. 
Au loc discuţii cu pivire la acest subiect. 
Dl. Popa: Pentru comunitate ar fi important să se meargă, să se negocieze. Prima negoiere diminuare 

preţ bilet,_ tot pentru 60 de minute. Propunere 5 lei. Nu s-a stabilit un preţ pentru circuitul intern. 
Călătorul este obligat să îşi cumpere bilet de 12 lei. Am fost şi eu personal cu RAT. Pentru Lunea 
Câlnicului ar trebui o cursă până în Chichiş şi cealaltă cursă până în sat. Să se dezbată aceste lucruri în 

asociaţie. 

Dl. Viceprimar: Am efectuat aceste simulări. Acest transport este conceput în interesul cetăţeanului. 
Într-adevăr că gradul de încărcare este variabil. în orice fel de transp01t gradul de încărcare este 
variabil. Nu trebuie neglijate facilităţile acordate. Având în vedere că este un transport public, în 

continuare va suferi modificări, va trebui respectată viteza legală, condiţiile vor fi mai bune. Privatul 
nu are autorizaţii să oprească în staţiile de autobuz şi speculează ca să fure clienţii. 

Dl. Petre: Sunt anumite puncte ce trebuie discutate. S-a mai discutat cu privire la cursele interne. 
Traseul este pe rol. Se lucrează. Mai este cursa care merge până aproape la ieşirea din Luncă. Nu ţin să 
merg neaparat acolo, dar cunosc deoarece am lucrat acolo şi stiu foarte bine despre e este vorba. Este 

opţiunea dvs. 
Dl. Ioniţă: Am simţit aşa o provocare faţă de cele spuse. De ce mai multe ori ne confruntam cu un duel 

între primar şi consilieri , probabil acum s-au dat şi altora sarcini. Apreciez punctul de vedere al 
domnului Popa şi propun să vedem ce se mai întâmplă şi cu îmbunătăţirile care clar se vor face şi să 

fim mulţumiţi de serviciile oferite cetăţenilor şi să ne mândrim cu acest lucru. Propun să trecem la vot. 
Dl. Pozmoşan: Dacă tot contribuim cu bani de la primărie să reducem numărul de curse, să plătim 

biletul mai puţin şi să convingem călătorul să folosească RAT -legea concurenţei, bilet mai ieftim ca 

să atragem clientela. , 
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială şi se aprobă cu 8 voturi pentru' şi 6 voturi 
împotrivă (dl. Marin, dl. Gabor, dl.Găină, dl. Bula.-ca, dl. Pozmoşan, dl. Popa). Dl. Petre petru 
nu a votat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul ca dl. Găină să reprezinte UAT Prejmer în 
AMDDTP Braşov şi se aprobă cu 6 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (dl. Torni, dl. Bogdan, dl. Petre, 

dl. Ioniţă, dl. Rechiţean, dl. Drângă, dl. Şandru, dna. Pleşoiu). Dl. Găină nu a votat. 
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3. Project de hotărâre nr. 1106/23.01.2020 privind aprobare modificare şi completare art. 

3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 40/26.04.2018 privind modificare Act constitutiv şi Statut 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL. 
Raport comisia juridică. 

Dl. Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre. Propunerea se referă la Viceprimarul Comunei. Dl. 
Primar se retrage şi voi merge să reprezint comunitatea în cadrul acestei asociaţii. Propun dezbaterea în 
plen. 

Dl. Gabor solicita informaţii cu privire la Intersal. 
Dna Secretar îl lămureşte pe domnul Găină. 
Dl. Gabor: Salut această schimbare deoarece în ultimul timp salubritatea a stat foarte rău. Stăm într-o 

) . infe~ţie la drumul spre Tărlungeni. Mă refer la Staţia de Sortare şi Transfer. 
Dl. Viceprimar: Interesele comunităţii sunt reprezentate de acest Inte:rsal. Acea interfaţă regională 
făcută în interesul comunităţilor. Cel mai important lucru este obţinerea de finanţare pentru 

retelmologirea operatorului. 
Dl. Gabor: Vă rog să îmi promiteţi că veţi rezolva cu mormanul acela de gunoaie de la groapă. 
Dl. Viceprimar: Nu pot sa fac astfel de promisiuni. Soluţiile sunt de tratare mecano biologică, 

dezhidratare etc. Îmi doresc să văd acolo o curte curată cu o tehnologie etalon. 
Dl. Şandru: Consider că este o propunere foarte bună şi ştiu că domnul Viceprimar se va imp1ica în 
această componentă cu privire la salubritate. 
Dl. Popa: Am mai auzi ceea ce a spus dl. Viceprimar, de mi-a ieşit pe ochi. Nu s-a putut rezolva 

situaţia astfel încât ca această societate să funcţioneze. Am ajuns să văd pe internet munţi de gunoi 
fihnaţi de acolo cu drona. Salut această schimbare. 
Dl. Găină: Intersal nu are treabă cu Hidro-Sal. Acest organism a fost înfiinţat conform unei ordonanţe 

la iniţiativa Uniunii Europene pentru a atrage fonduri în acest domeniu de mediu. Operatorul nu poate 
lucra singur în acest mediu. Referitor la problema de la groapa de gunoi ar trebui ca pe toţi să ne 
intereseze. Să îi tragem de urechi pe cei de la Hidro-Sal care au luat banii şi nu şi-au făcut treaba. Nu 
ridici o tonă şi procesezi 1 O kg. 

Se supune la ·.vot proiectul de hotărâre şi se ap1·obă cu unanimitate de votm·i. 

4. Pr·oiect de hotărâre nr. 1110/23.01.2020 privind aprobare repa1tizare excedent bugetar 
aferent anului 2019. 
Raport comisia economică. 

Dl. Rechiţean prezintă proiectul de hotărâre. Extras de la trezorerie. Repartizarea acestui excedent se 
face numai pentru secţiunea de dezvoltare, deci pentru investiţiile care vor fi cuprinse în bugetul anului 

2020. Se dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl. Viceprimar: Pe partea de lucrări, pe sistemul pachetizat dorim să mergem în continuare cu lucrările 

privind asfaltarea. Se completează spusele domnului Rechiţean. 
Dl. Găină: Stupinii Prejmerului mai face parte din Comuna Prejmer? > 

DJ. Viceprimar: Stupinii Prejmerului şi cartierul vor fi proiecte pe care le vom începe, acum vorbim 
despre proiectele în continuare. 

Dna. Secretar oferă câteva informaţii cu privire la proiectul "0 şansă pentru bunicii noştri", în calitate 
de manager de proiect. Am fost la Alba Iulia pentru discuţii, clarificări. 

Dl. Pozmoşan: Fac excepţie cei din primărie. Cum putem să angajăm aceste obiective pe spatele 
altora? Cred că ar fi fost o treabă bună pe termen scurt. 

Dna. Secretar: Este un proiect european care nu are legătură cu niciun mandat. 
Dl. Viceprimar: Sunt P!oiecte europene cu tennen mai scurt sau mai lung. Termen maxim. Anwnite 
proiecte se pot termina şi mai repede. 
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Dl. Popa: Vă rog ca cei care postează pe pagina Primăriei Prejmer să fie ma] atenţi, deoarece cetăţenii 
pot înţelege greşit. Cu privire la asflatarea din cartier vă rog să precizaţi cu exactitate despre ce este 
vorba, pentru că se vorbeşte de foarte mult timp despre aceasta. 
Dl. Gabor: Din câte am înţeles proiectul a început, avem un sediu? 

Dna. Secretar îl lămureşte pe domnul Gabor. Cererile se depun la compartimentul social, iar nu toate 

serviciile se vor desfăşura în acel centru. Sediu pe strada Mare, nr. 574. 
Dl. Gabor: Când va fi gata sediul? 
Dna. Secretar: Avem toate procedurile declanşate pentru a putea intra în spaţiu. 

Au loc discuţii cu privire la acest subiect. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre _nr. 1113/23.01.2020 privind aprobare decontare cheltuieli de 
transport ale cadrelor didactice pentru luna decembrie 2019. 
Raport comisia economică. 
Dl. Popa: Mă gândesc acum că avem operatorul RA T, nu se va mai regăsi această sumă, sau nu în 

acest cuantum. Vor exista facilităţi şi pentru profesori să vină cuRAT? 
Dl. Preşedinte: Este vorba despre luna decembrie. 
Dl. Viceprimar: Ne dorim. Profesorii navetişti îşi pot alege cu ce mijloc de transport să se deplaseze. 

Dl. Gabor: Le decontezi abonamentul sau le dai banii? Sunt lucruri discutabile. 
Dl. Viceprimar: Ne dorim să le dăm abonamentul. 
Dl. Rechiţean: Suma pe care o acordăm din cheltuieli materiale se compenzează cu suma pe care am 
dat-o pentru RAT, dar tot va fi. 
Dl. Gabor: Dar se va diminua. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

6. Proiect de hotărâre nr. 1116/23.01.2020 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Comm1ei 
Prejmer în calitate de membru în cadrul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, 

pentru anul2020. 
Raport comisia economică. 

Dl. Rechiţean prezintă proiectul de hotărâre. în comisie doi membrii nu au fost de acord, respectiv dl. 
Gabor şi dl. Bularca. Se dă citire raportului cu privire la repartizarea sumei pentru organizarea 

Festivalului Clătitelor. 
Dl. Viceprimar: Sumele sunt preluate din calendaml cultural, iar cotizaţia este o obligaţie. Acest 
eveniment a ajuns la un anumit nivel iar cea mai bună variantă pentru organizarea evenimentului este 

de a aduce un cofmanţator. Am muncit şi am obţinut sponsorizari, inclusiv Agenţia Metropolitană care 
va fi alături de noi pentru a obţine sume cât mai bune de la prestatori şi de a organiza evenimentul. 

Consider o parte foarte bună de a merge cu tradiţia în comunitatea noastră, pentru a deveni 9unoscuţi, 

de a atrage cât mai multă lume şi mai ales pentru a implica tinerii din comunitate. E bine s'ă reuşim să 
atragem sponsori şi mă refer la toate evenimentele din calendarul cultural. 

Dl. Găină: La ce sumă se ridică acest eveniment În 2016 suma era de 100 mii lei. Grupul PSD este de 

acord cu acest eveniment. Nu suntem de acord cu suma. De anul trecut şi până acum s-a mai venit cu 
70 mii lei din bugetul local plus sponsorii. Pe lângă aceste lucruri plătim şi firma de salubritate. Ca 

organizator îţi asumi răspunderea pentru toate aspectele. Miroase a spălare de bani. Ceva nu este în 
regulă. De 3 ani de zile tot creşte suma. 

Dl. Preşedinte: Exageraţi domnule coleg. Jigniţi prin ceea ce spuneţi. 
Dl. Găină: Mereu spun~ţi că se poate şi mai bine. Nu aş da un leu dacă se poate şi mai bine. Ne-am 

uitat şi la alte sume şi se putea diminua. 
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Se aduce în discuţie problema neorganizării Faschingului acum 2 ani. 

Dl. Găină: Să facem acel eveniment, dar să cotizăm şi noi. Nimeni nu a mai spus nimic. Noi nu ne mai 
implicăm nu nimic. Nu sunt de acord să decid cu privire la bâlciurile comunale pe banii comunităţii. 
Dl. Gabor: Eu mă tot întreb de ce această agenţie trebuie să fie peste tot. Aţi spus că avem sponsori. Ce 
face această agenţie cu banii noştri? Eu am impresia că am scăpat de sub control aceste evenimente şi 

că aceşti bani intră în buzunarul cuiva. În fiecare an ne cresc costurile. Ca şi spaţiu este destul de 
încorsetat Unde o să primim toţi oamenii. De bun simţ ar fi trebuit să organizăm noi şi să ştim unde s

a dus fiecare leuţ. Agenţia Metropolitană câştigă şi de pe partea transportului şi de pe partea culturală. 
Nu ştiu ce se face cu banii aştia şi am mari dubii dacă sunt transparente aceste cheltuieli. Dacă vă 
asumaţi ca această agenţie să se joace cu banii noştri, eu nu sunt de acord . 

• > Dl. Bularca: În comisie am fost şi sunt de acord cu calendarul evenimentelor, dar nu cu sumele. În 
situaţia de faţă nu este aprobat bugetul. Agenţia ne va factura evenimentul după aprobarea bugetului. 
Grijă mare cu banii, pentru că şi la Hidro-Sal s-a plătit şi s-a încasat doar 50%. Şi Hidro-Sal face unele 

cheltuieli exagerate uneori. Toate sumele pe care Primăria le plăteşte către regii, asociaţii, etc. Până nu 
vom primi bugetul nu vom şti sumele. Totuşi ne aventurăm să dăm 360 mii. De ce facturăm curăţenia 
către Primărie şi nu firma care face evenimentul. 
Dl. Preşedinte: Eu doar sunt implicat în activitate. Nu aş putea să vă dau un raspuns. Pot doar să vă 

spun că am fost lăudaţi ca şi operator cu privire la prestarea serviciul la eveniment. 
Dl. Găină: Cu privire la preţ, cum vi se pare suma? 
Dl. Preşedinte: Nu sunt în măsură să vă ofer aceste răspunsuri. 

Dl. Bularca: Sunt sponsorizări. Am solicitat sumele care se încasează la evenimente de la cei care au 
tarabele. Cine plăteşte paza? 
Dl. Viceprimar: Păi cine? 
Dl. Bularca: Firma care organizează evenimentul. Sumele sunt exagerate având în vedere faptul că 
avem multe investiţii de făcut. 

Dl. Popa: Mă uitam pe un studiu cu privire la sumele de la Oktoberfest. Se oferă infonnaţii cu privire 
la organizarea acestui eveniment de către Consiliul Local Braşov. Procentul acordat pentru cultură este 
peste 5% la Prejmer. 

Dl. Pozmoşan: Mă doare că de 3 ani de zile tot dezbatem. Nu am reuşit ca în acest consiliu să nu mai 
existe acest scandal, cu preţuri, cu bani. Imaginea cu clătitele este perfectă, dar vechea poveste este că 

nu ne-am luptat să îi dăm minimum prejmereanului. Se merge prea mult pe imagine, ceea ce e bine, 
dar lasă de dotit cealaltă parte. Sumele sunt prea mari şi nemulţumirea e ma--ximă. Să se facă lucrurile 

punctual. 
Dl. Viceprimar: Toate lucrurile au fost spuse, lucrurile merg bine, s-a spus tot ce a fost de spus. Toate 

cheltuielile pentru aceste evenimente sunt justificate şi agenţia nu percepe niciun comision. În orice 
moment se pot vedea sumele cheltuite, impactul anual, etc. 
Dl. Gabor: Nu am primit nimic la comisia economică. 

Dl. Viceprimar: Achiziţiile se fac pe SICAP şi sunt justificate. Mereu vor fi min\:lSuri în \>;ganizare. 

Dacă solicita~ domente vi se vor pune la dispoziţie. Dacă sunteţi interesaţi veniţi şi vă edificaţi. 
Dl. Ioniţă: În calitate de consilier sunt de acord cu organizarea acestui eveniment. Şi dvs v-aţi exprimat 

această opinie, numai că suma vi se pare mare. Motivele pentru care suntem de acord se ştiu. Ar fi 
păcat să nu se organizeze din multe puncte de vedere. Având în vedere că de fiecare dată au fost 
discuţii, cred că era bine să se prezinte un fel de execuţie bugetară pe evenimentele de anul trecut cu 

cheltuielile şi atunci nu mai aveau loc asemenea discuţii. Cu privire la impact sunt de acord, impactul 
este în bine pentru localitatea Prejmer. Eu văd evenimentul benefic pentru Comuna Prejmer. 

Se aduc în discuţie in~estiţiile, lucrările nerecepţionate şi care nu au fost plătite, din care a rezultat 

excedentul bugetar. Trebuie justificaţi cei 260 mii lei pentru a se desfăşura acest eveniment şi sunt 
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pentru această sumă sau cu alta dacă se va veni cu justificări. Parcă aducem un pic jigniri la acest 

eveniment deoarece îl numim bâlci şi nu sunt de acord cu această denumire deoarece nu asta înseamnă. 
Sunt de acord să aducem parteneri care să contribuie cu bani. Dacă ne implicăm toţi, se poate. 
01. Gabor: Nu avem nimic care să justifice această cheltuială propun un amendament la acest proiect 

de hotărâre. Nu ştim ce înseamnă această cheltuială. Enorm 260 mii lei. Să votăm 150 mii. Nu am 

văzut nicio preocupare să se întâmple ceva. Să mobilizăm directorii să facem after school. Nu vă pasă 
de tineret, nu vă pasă decât de anumite agenţii. Nu ne-aţi dat nimic. Ne mai şi spuneţi că avem 
sponsori, la cât se cifrează acest eveniment. 
Dl. Viceprimar: 260 mii lei plus sponsorii care ne vor ajuta cu produse. 

Dl. Pozmoşan: Aş cere doamnei Secretar să consemneze să ne aducă toată suma de bani defalcată la 
J fiecare asociaţie la care suntem implicaţi, precum şi beneficiile pe UAT Prejmer le are de pe urma 

acestor asociaţii. _ 

Dl. Popa: Sunt de acord cu spusele donmului Ioniţă şi aş vrea să facem mai multe propuneri pe 
marginea sumei. Propllll suma de 150 mii a domnului Gabor. 
Dl. Petre: Sunt şi eu de acord cu acest eveniment şi nu putem compara Oktoberfest cu Faschingul. Ca 

şi sumă nu pot spune că este mult sau puţin. În comisia economică nu am cerut astfel de documente, 
iar acum doi ani când am cerut s-au dat. 
Dl. Găină: Avem o notă de estimare? 
Dl. Petre: S-au adus şi facturi. Îmi doresc foarte mult să nu pierdem acest eveniment. 

Dna Pleşoiu a ieşit din sala de şedinţă. 14 consilieri prezenţi. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată şi se aprobă cu 8 voturi pentru şi 6 voturi 
impotrivă (dl. Marin, dl. Gabor, dl. Găină, dl. Bularca, dl. Pozmoşan, dl. Popa) 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament (150 mii le pentru organizare Festivalului 
Clătitelor) şi se aprobă cu 6 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (dl. Moaşa, dl. Torni, dl. Bogdan, dl. 
loniţă, dl. Petre, dl. Rechiţean, dl. Drângă, dl. Şandru). 

Dna. Pleşoiu revine în sala de şedinţă. 15 consilieri prezenţi. 

7. i Proiect de hotărâre nr. 1119/23.01.2020 privind aprobare temă de proiectare întocmire 

Plan Urbanistic General al Comunei Prejmer. 
Raport comisia de urbanism. 

Dl. Ţupea Sorin- inspector copartiment urbanism, intră în sala de şedinţă. 
Dl. Ioniţă prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Inspector Ţupea completează spusele domnului Ioniţă. Comitet de lucru care va fi format din 
membrii compartimentului de urbanism. Vom discuta cu cei care vor câstiga licitaţia. Zone de 

extindere. Trebuie să găsim o cale de mijloc pentru extindere intravilan. Procedură consultare PUG -
Parte scrise, parte desenată. 

Dl. Pozmoşan: Ce ne puteţj spune despre terenurile extravilane? 
Dl. Ţupea îl lămureşte pe donmul Pozmoşan. 

Au loc discuţii cu privire la acest subiect. 

·~ 

Dl. Ioniţă: Această lucrare de fapt este o lucrare tot atât de impmtantă ca şi celelalte lucrări de 

investiţii, dar este cu specific deoarece nu are cum să se facă o evaluare cu articole de deviz etc ... şi 

este corect cum a încercat să afle o sumă şi s-a făcut o estimare de piaţă. Procedura este ca la orice 
achiziţie. Documentaţia este destul de pregătită în sensul acesta. 

Dl. Viceprimar: Am muncit aproximativ 2 ani pentru a realiza această documentaţie. Vom fi foarte 

atenţi la recepionarea lucrării atunci când va avea toate avizele şi această lucrare va avea drept scop 
corectarea acestor anm:;nalii. Doresc să ne asigurăm să obţinem o firmă bună în aşa fel încât să ne 

fumizeze o lucrare foarte bună într-un timp relativ scurt, deoarece această lucrare de obicei este de 
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durată. Lucrul cel mai important este că ne ajută să annonizăm zona de intravilan cu zona de 

extravilan. 

Dl. Tupea: Contez pe sprijinul dvs, al tuturor. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi e aprobă cu unanimtate de voturi. 
Dl. Popa: Live-ul nu este pe pagina primăriei. Nu se vede nicăieri, de data viitoare o să mă asigur că va 

funcţiona, vom avea şi presă dacă este nevoie. 

8. Diverse 
Dl. Moaşa, dl._ Popa, şi dl. Petre se retrag din sala de şedinţă. 12 consilieri prezenţi. 

Dl. Bularca: Solicit sumele încasate din târg şi cheltuielile care se fac cu curăţenia. La fel la 

) evenimente sume însate pentru spaţiile comercianţilor, cheltuielile cu curăţenia şi de ce nu se face 

facturarea pentru cei care organizează evenimentul. Banul public trebuie altfel chibzuit. Se mai face o 

evaziune şi pe cei care îşi vând produsele. Să se folosească aparatele de marcat. 

Dl. Viceprimar: Acolo este un organism care verifică. 

Dl. Bularca: Când vin să plătească taxa la primărie să le spuneţi. 

Dl. Viceprimar: Mereu le-am spus să respecte normele DSVSA şi normele fiscale. 

Dl. Ioniţă: întodeauna au fost controale de la DSVSA la astefel de evenimente. 

Dl. Bularca: Când se fac plombările pe drumul de la cimitirul eroilor spre calea ferată? 

Dl. Viceprimar: Când va creşte temperatura. 

Dl. Bularca: Problemă cu apa potabilă. Tariful la apa potabilă. S-a spus să se iasă din companie. 

Dl. Viceprimar: Este o variantă. Utilităţile în lumea asta, peste tot se plătesc. Că preţul poate varia, este 

altceva. Se aduc în discuţie Asociaţiile Intercomunitare care să deservească cât mai mulţi locuitori. 

Au loc discuţii cu privire la acest subiect. 

Se aduce în discuţie Creşa de la Lunea Câlnicului. 

Dl. Bularca: Insist cu sistemul de supraveghere video de care tot vorbesc de atâţia ani. 

Dl. Viceprimar: Anul acesta schimbăm şi lămpile şi montăm şi sistemul. 

Dl. Ioniţă: în acest moment există echipă de la Curtea de Conturi la Primărie, care controlează. 
Dl. Marin: Subiectul pe care vreau să îl ating se referă la canalizarea de la Stupinii PrejmeruJui. Nu 

aştept un răspuns, aştept o rezolvare. 

Dl. Şandru: Problemă şanţuri, rigole. Prefer să nu mai fiu implicat la Prejmer, deoarece sunt de aici şi 

toate mi s-au spart mie în cap. Se oferă exemple cu privire la strazile din Lunea Câlnicului de 

branşament Ia apă-canal. 

Au loc discuţii cu privire la acest subiect. 

Dl. Preşedinte declară şedinţa încheiată fiind atinse toate punctele de pe ordinea de zi. 

Preşedinte de şedinţă, 
Torni Sorin 
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Secretar General, 
Bălăşcău Bianca ) 


