
Primar,
Ing. Tuchilus Ion

CONVOCARE
In conformitate cu prevederile art. 134, alin.(1), lit. "a" si alin. 4, din Ordonanta

de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunteti convocat in
data de 11.03.2020, ora 15,00 la Sedinta extraordinara cu convocare-de indata- pe luna
martie 2020 a Consiliului Local Cosmesti, care a fost stabilita prin Dispozitia
Primarului nr. 99/11.03.2020 cu urmatoarea ordine de zi:
1. jnsu~irea ~i aprobarea proeesului verbal al sedintei extraordinare din 03.03.2020;
2. Proieet de hotarare privind: stabilirea locului de umplere cu deseuri nepericuloase provenite din

constructii si demoliiri, la nivelul UAT comuna Cosmesti, judetul Galati;
3.Informare pe situatii de urgenta eu privire la epidemia de Coronavirus-masuri preventive.
4.Diseulii libere, punete de vedere, interpelari.

Materialele de sedinta vor fi puse la dispozitie domnilor consilieri cu
o ora inaintea desfasurarii sedintei,

Proiectul este insotit de Raportul de specialitate al aparatului de
specialitate al primarului, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
Local, vor inainta avizul inaintea discutarii in sedinta a proiectului, catre
secretarul general al comunei, insotit de amendamentele propuse.

Nr. 1859/11.03.2020

Str. G-ral Dumitru Damaceanu, Dr. 73;
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Avand In vedere temeiurilor juridice prevazute de dispozitiile:
a) art. 121 alin. (1) ~i alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 3, art. 4 ~i art. 6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale,

adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 19911997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 133, alin.(2), lit. a) si art 134, alin.(1), Iit.i.a" , alin.( 4) si alin.(5) din OUG

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
e)Hotararii Consiliului Local nr. din 66/26.11.2019 privind aprobarea

Regulamentului de organizare si function are al Consiliului Local al Comunei Cosmesti,
In temeiul prevederilor 196, alin.(1), lit.i.b", din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ,
PRIMAR UL COMUNEI COSME$TI validat prin Hotdriirea Civita

nr.1426/24.06.20J6 a Judeciitoriei Tecuci, emite urmatoarea dispozitie:
Art.1. Se convoaca Consiliul Local al Comunei Cosmesti, in sedinta extraordinara

cu convocare -de fndatii- in data 11.03.2020, ora 15.00, in Sala de sedinte a
Consiliului Local Cosmesti, situata la Caminul Cultural!! G-ral Eremia Grigorescu ",
din comuna Cosme~ti, jud. Galati.

Art.2. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse In anexa care face parte
integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. Proiectele sunt insotite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al
aparatului de specialitate al primarului, iar comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local, nominalizate la fiecare proiect de hotarare, vor inainta avizele
inaintea inceperii sedintei, catre secretarul general al comunei, insotite de
amendamentele propuse.

Art.4. Materialele care insotesc Proiectele de hotarari, vor fi transmise domnilor
consilieri cu jumatate de ora inaintea sedintei, direct In sala de consiliu si vor afisate pe
site-ul Primariei Cosmesti: www.primaria-cosmesti.ro.

Art.S.- Prezenta dispozitie se comunica In mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului UAT Cosmesti, In termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului Galati,
doamnelor ~i domnilor consilieri locali ~i se aduce la cunostinta publica prin afisare la
sediul Primariei comunei Cosmesti si prin publicarea pe site la adresa: www.primaria
cosme~ti.ro.

DIS P 0 ZIT I A nr. 99
Din 11.03.2020

privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara
cu convocare " de Indata"- pe data de 11.03.2020
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Secretar general comunei Cosmesti
Zah i Cristina

Primar,
Ing. Ion Tuchilus

1. I I I 4. I I
INVITATI SI SEMNATURILE PENTRU LUARE LA CUNO$TINTA:

...
CONSILIERII LOCALI SI SEMNATURILE PENTRU LUARE LA

CUNOSTINTA:
1. Balhui Dumitru 9. Mihalache Clement
2. Birladeanu Emil- Constantin 10. Nita Dumitru
3. Gogota Petrica 11. Nunu Doru
4. Ciot loan 12. Podaru Zamfirica
5. Gherghe Ion 13. Radu Gogu
6. Lionte Radu 14. Tuchel IIiuta
7. Grigorica Georgel 15. Vulpoi Costel
8. Micu Cornel

1. Insusirea ~i aprobarea proeesului verbal al sedintei extraordinare din 03.03.2020;
2. Proieet de hotarare privind: stabilirea locului de umplere cu deseuri nepericuloase provenite din

constructii si demoldri, la nivelul UAT comuna Cosmesti. judetul Galati;
3.Informare pe situatii de urgenta eu privire la epidemia de Coronavirus-masuri preventive.
4.Discutii libere, punete de vedere, interpelari,

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a sedintei extraordinare "de indata", din data de 11.03.2020, ora 15,00

La DISPOZITIA PRIMARULUI nr.99/11.03.2020ANEXA 1



1 Procesverbal$edintaextraordinara I 03.03.2020

Demnitari de nivellocal: ION TUCHILUS- primarul comunei
Secretarul general al comunei : Cristina Zaharia
Invitati: IANCU TUCHEL- CONSILIER SUPERIOR ACHIZITII PUBLICE-absent

FLOROIU EUGEN - CONTABIL SEF - prezent
Sedinta se desfasoara In sala Consiliului Local al Comunei Cosmesti din Carninul Cultural

Cosmesti.
Dupa efectuarea prezentei - 15 consilieri prezenti, doamna Zaharia constata ca este cvorum pentru

tinerea sedintei, ca sedinta este legal constituita si ca se poate desfasura conform legislatiei. Aduce la
cunostinta domnilor consilieri ca In sala se afla invitat domnul Floroiu Eugen contabil sef si domnul
pnmar.

Secretarul general al comunei continua informand pe domnii consilieri, ca prin Dispozitia nr.
79/2020, domnul primar a convocat In sedinta extraordinara pentru luna martie 2020 Consiliul Local,
ca toate materialele necesare bunei desfasurari a sedintei au fost aduse la cunostinta domnilor consilieri,
ca au fost afisate pe site-ul institutiei, ca proiectele depuse au primit avizul comisiilor de specialitate ale
Consiliului local, ca toate au fost insotite de rapoartele de specialitate depuse in termenele legale, prin
urmare indeplinesc conditiile legale de a f discutate in sedinta. Acestea fiind spuse, da cuvantul
presedintelui de sedinta ales, d-rei Zamfirica Podaru, pentru a conduce lucrarile.

D-ra Zamfirica Podaru cere domnilor consilieri, sa se respecte cuvantul fiecaruia, sa se ceara relatii
si sa se astepte raspunsul cu respect pentru fiecare.

D-ra Zamfirica Podaru intreaba daca sedinta este deschisa sau inchisa, iar domnii consilieri stabilesc
sedinta ca fiind deschisa.

D-ra presedinte da citire Ordinii de zi a sedintei de azi, propusa de primar prin Dispozitie. lntreaba
daca sunt alte discutii si daca mai sunt propuneri. Nefiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi.
Voteaza toti cei 15 consilieri <pentru> .

(P.N.L;
CP.S.D);
(P.S.D);
CP.S.D) ;
CP.S.D);
CP.S.D);
(P.S.D);
CP.N.L);
CA.L.D.E.);
CP.N.L) ;
(P.S.D) -PRESEDINTE DE SEDINT1\.;

(P.N.L);
(P.N.L);
(P.S.D);

2. Dumitru NITA
3. Dumitru BALHUI
4. Petrica GOGOT A
5. loan ClOT
6. Ion GHERGHE
7. Radu LIONTE
8. Georgel GRIGORICA
9. Cornel MICU
10. Clement MIHALACHE
11. Doru NUNU
12. Zamfirica PODARU
13. Gogu RADU
14. Costel VULPOI
15. I1iutaTUCHEL

Lista de prezenta :
Consilieri locali prezenti:

1. Emil-Constantin BIRLADEANU(A.L.D.E);

PROCESUL-VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Cosmesti,

judetul Galati din 03.03.2020

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI
-CONSILIUL LOCAL -



2 Procesverbal sedinta extraordinara /03.03.2020

D-ra presedinte cornunica domnilor consilieri ca in sala sunt doua persoane, cetateni ai comunei
domnul Haican loan si domnul Marin Marius, pe care ii intreaba daca au venit cu 0 problema anume
sau vor sa participe la toata sedinta? Domnul Haican spune ca a venit interesat de proiectul de hotarare
de aprobare a Raportului de evaluare la terenul din T 40/1, ca doreste sa spuna cateva lucruri, iar
domnul Marin spune ca vrea sa stea la toata sedinta, deoarece este interesat de doua probleme.
Domnisoara presedinte da cuvantul domnului Haican care spune: "am venit la aceasta sedintd a
Consiliului Local unde se discutd despre aprobarea unui Raport de evaluare a unui teren de care firma
mea este interesatd. Vreau sa se facd discutii despre doud decizii judecdtoresti. Ultima decizie
pronuntatd de Tribunalul Vrancea prin care obliga VAT Cosmesti sa scoatd la vdnzare acea suprafata
de teren, conform hotdrdrii Consiliului Local", repeta, "conform HCL. Orice hotdrdre a Consiliului
Local are la bazd 0 documental ie, care are in spate 0 carte funciard, un Raport de evaluare. Spune
cumva decizia Tribunalului Vrancea ca trebuie facut un nou Raport de evaluare??Ca trebuie fdcutii 0

noua evaluare a terenului?? Spune cd trebuie sa respecte Hotardrea Consiliului Local! Hotdrdrea
Consiliului Local are in spate 0 documental ie, are Carte funciard, are 0 documentatie tehnicd
cadastrald, are tot! Revenim aeuma, incdlcati hotdrdrea judecatoreascd! Eu am venit aici sa va adue
la cunostinjd chestia asta, ca dacd veti adopta aceastd hotdrdre 0 voi ataca in contencios
administrativ, cd este ilegald, ca ali procedat impotriva unei hotdrdri judecatoresti. A doua chestiune
este ca in Decizia Tribunalului Galati, nu scrie ca se desfiinteaza Ordinul Prefectului. Scrie undeva cd
se desfiinteaza Ordinul Prefectului? Ca se desfiirueazd hotdrdrea Consiliului Local? Aceeasi treabd.
Nicdieri nu seface referire nici despre ..., unde spune clar intabularea, suprafata si schita. Nu se poate
sa venim sa facem 0 noud Carte funciard, cd vrem! 0 alta geometrie a Cdrtii Funciare, 0 alta sumd ...
Fiind licitatie publica putea sa fie, oricine eare e interesat ..... Mai mult, eu nu am primit banii pe
aceasta cumpdrare, eu am fost proprietar 10 ani, eu am fiicut un put, 0 platforma betonata, 0fosd, iar
chioscul este intabulat pe societate. Toti de aiei stiti ca 0 hotdrdre are 0 documentatie, care nu poate fi
schimbatd. Daca hotdrdrea e valabild cum ii schimbati documentatia.? "
Raspunde secretarul comunei: "Decizia civila spune asa: "obliga piritii intimati la punerea in

executare a HCL nr. 22 din 22.11.2004 ~i la intocmirea forrnalitatilor legale pentru vanzarea suprafetei
de 598 mp teren intravilan, situat in sat Cosmestii-Vale, com. Cosmesti, judo Galati in T40/1, Pc 181, In
conditiile deciziei civile nr. 748/24.10.2014 din dosarul 5788/324/2011 a Curtii de apel Galati,
respective prin licitatie publica". Asta a fost facut: intocmirea forrnalitatilor legale de punere in
executare a HCL 22/2004.
Formalitati, inseamna anunt in ziar si altele, nu trebuia Raport de evaluare, spune domnul Haican.
Secretarul comunei cere permisiunea sa fie lasara sa vorbeasca, sa fie ascultata cum a ascultat si ea.
Orice licitatie publica are ca punct de plecare un Raport de evaluare insusit de Consiliul Local. Ulterior
se fac anunturile publice si se urrneaza procedura de licitatie. Domnul Haican incearca iar sa mai spuna
ceva, la care secretarul insista sa fie lasara sa vorbeasca. La momentul cand a fost emisa Sentinta civila,
cu privire la anularea partiala a Contractului de vinzare cumparare, terenul in cauza facea obiectul
inregistrarii sistematice in Cartea Funciara in mod gratuit prin finantarea de catre ANCPI. Verbal a fost
adus la cunostinta domnului Haican ca suntem In acest proces de inregistratre sistematica in acea tarla
si pentru a nu mai exista discutii cu privire la aceste terenuri ca se suprapun, ca e a unuia sau ca e al
altuia, am solicitat domnului primar sa arnane aceasta vanzare si punerea In executare a Sentintei
219/2018, pana la finalizarea inregistrarii sistematice. Am facut demersuri la OCPI pentru a cerceta de
unde a ajuns terenul din T401I, P 181, in Parcela 482 cum a fost intabulata, dar am primit adresa ca

D-ra presedinte de ~edinta anunta: avand in vedere majoritatea de voturi(15), ordinea de
zi va fi cum a fost propusa de domnul primar.



:i Proces verbal sedinta extraordinara /03.03.2020

oricum trebuie actualizata Cartea funciara a acestui teren neavand geometrie pe flux. Era logic ~i legal
sa astept finalizarea inregistrarii sistematice, pentru a nu mai exista mereu discutii si suspiciuni. Acesta
a fost punctul final care m-a determinat sa solicit arnanarea vanzarii pana la finalizarea inregistrarii
sistematice. Acum cand terenul este delimitat, cand am schite exacte cu suprafetele, cand nu am litigii
pe teren, tot nu e bine. Veniti cu solutii pertinente si legale, iar noi va starn la dispozitie pentru aplicare.
Am intreprins formalitati legale pentru punerea in vanzare prin licitatie publica a bunului care are
aceeasi stare de dinaintea hotararii 22/2004, adica este proprietatea privata a comunei Cosrnesti.
Intocmirea unui Raport de evaluare si aprobarea lui de catre Consiliul Local Cosrnesti, este primul pas.
Urrnatorii sunt intocmirea unui caiet de sarcini si anunturile de vanzare urmand procedurile unei licitatii
publice, Tara drept de preemptiune, Domnul Haican spune ca nu a prim it banii inapoi pentru acel teren,
iar secretarul raspunde ca nici nu i-a cerut vreodata. Spune ca numai dobdnzile sunt Joarte mari, deci ...
la care secretarul nu mai raspunde si nimeni nu ia vreo atitudine.

Presedintele de sedinta spune ca se va mai discuta la proiect, daca se discuta inutil si propune
trecerea la ordinea de zi.
I. Se trece la ordinea de zi votata, Punetul 1 al ordinii de zi si anume insusirea proeesului verbal

al sedintei ordinare din 15.02.2020 si intreaba daca sunt discutii pe marginea procesului verbal. Se
inscrie la cuvant domnul Grigorica, care spune ca de 20 de ani de cand este el consilier local nu a facut
comentarii la procesul verbal, dar ca trebuie sa constate ca de aceasta data secretarul nu a consemnat tot
ce a spus el, nu va sta sa enumere ce anume nu a consemnat, dar nu este un impedimernt acesta, ci
faptul ca nu a consemnat corect voturile date la Hotararea cu privire la alegerea presedintelui de
sedinta, de la sedinta precedenta unde si el a votat pentru alegerea dornnisoarei Podaru. Sa se ia Nota ca
daca cineva sta prost cu vederea, sa revizuiasca ~i sa se consemneze. Nu se mai inscrie nimeni la
cuvant, nefiind alte discutii, d-ra presedinte propune insusirea si aprobarea PV de la sedinta precedents.

Au votat <pentru > un nurnar de 14 consilieri. Domnul Grigorica a specificat ca el este
impotriva.

D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un nurnar de
14 eonsilieri, procesul verbal al sedin(ei ordinare din 15.02.2020 a (ost aprobat si insusit.

II. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare
privind: modificarea BCL 57130.10.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de
urgentii in cazurile de violentd domesticii de la nivelul comunei Cosmesti.jud. Galati.

D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util si s-au studiat in
comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari si daca sunt inscrieri la cuvant. Nu sunt inscrieri la cuvant.

Domnul Presedinte, supune la vot proiectul cu privire la modificarea BCL 57130.10.2019 privind
constituirea echipei mobile pentru interventia de urgentii in cazurile de violentd domesticii de la
nivelul comunei Cosmesti.fud. Galati.

Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 15

eonsilieri, Proiectul de hotardre privind: modificarea BCL 57130.10.2019 privind constituirea echipei
mobile pentru interventia de urgentii in cazurile de violenui domesticd de la nivelul comunei
Cosmesti.jud. Galati, a fost adoptat.(n.r. HCL 9/2020)

III. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetu. 3 al ordinii de zi: Pr. de hotarare
privind: aprobarea Planului Comitetului Local pentru asigurarea resurselor umane, materiale st
financiare necesare gestioniirii situatiilor de urgentii pe anul 2020, al comunei Cosmesti, judetul
Galati



D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util si s-au studiat in
comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari ~i daca sunt inscrieri la cuvant. Nu sunt inscrieri la cuvant.

Domnul Presedinte, supune la vot proiectul cu privire la aprobarea Planului Comitetului Local
pentru asigurarea resurselor umane, materiale si jinanciare necesare gestioniirii situatiilor de
urgentape anul 2020, al comunei Cosmesti,judetul Galati.

Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un nurnar de 15

eonsilieri, Proiectul de hotarare privind: aprobarea Planului Comitetului Local pentru asigurarea
resurselor umane, materiale si jinanciare necesare gestioniirii situatiilor de urgentii pe anul 2020, al
comunei Cosmesti, judetul Galati, a fost adoptat. (n.r. HCL 10/2020)

IV. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul 4 al ordinii de zi: Prode hotarare
privind: aprobarea bugetului de venit uri si cheltuieli pe anul 2020, a Normelor jinanciare si a
organigramei si statului de functii a Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti, precum ~i
actualizarea Comitetului Director

D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise In timp util si s-au studiat in
comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari si daca sunt inscrieri la cuvant, Da cuvantul domnului Barladeanu,
presedintele Comitetului Director al Clubului, care precizeaza ca a cerut domnului primar intocmirea
acestui proiect conform Regulamentului Clubului Sportiv, conform caruia orice modificare trebuie
aprobata de catre Consiliul Local. A solicitat modificarea organigramei ~i a statului de functii ca urmare
a modificarilor intervenite si a membrilor Comitetului Director, deoarece au rarnas Taradoi membri. A
solicitat aprobarea Bugetului, chiar daca banii au fost prinsi in bugetul Local al comunei, ei fiind acum
defalcati pe utilizari pentru aprobare. Propune pe domnul Ciot ca ~i membru in Comitetul Director din
partea Consiliului Local si roaga colegii sa propuna pe cineva din partea societatii civile. Domnul Micu
propune pe domnul Marin Marius care are calificare de arbitru, cunoaste sportul, a fost voluntar de
nenurnarate ori pentru echipa Clubului cu diverse ocazii. Se supune la vot propunerea care priveste pe
domnul Ciot, cu care este de acord toata lumea, se supune la vot propunerea pentru domnul Marin
Marius, care de asemenea intruneste majoritatea voturilor domnilor consilieri, fiind astfel cu totii de
acord cu noii membri ai Comitetului Director a Clubului Sportiv. Se inscrie la cuvant domnul Radu
care spune ca nu regaseste in buget sumele de la sponsori. I se precizeaza unde sunt vizibile. Se face 0

polemics cu privire la sponsorizari. Nu mai sunt alte inscrieri la cuvant,
Domnul Presedinte, supune la vot proiectul cu privire la aprobarea bugetului de venituri si

cheltuieli pe anul 2020, a Normelor .financiare # a organigramei si statului de functii a Clubului
Sportiv Local "Siretul" Cosmesti, precum si actualizarea Comitetului Director.

Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand In vedere faptul ca au votat <pentru > un nurnar de 15

eonsilieri, Proiectul de hotarare privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a
Normelor jinanciare si a organigramei si statului de functii a Clubului Sportiv Local "Siretul"
Cosmesti, precum si actualizarea Comitetului Director, a fost adoptat.(n.r. HCL 1112020)

V. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul 5 al ordinii de zi: Pr. de hotarare
privind: incheierea unui contract de comodat cu preotul paroh din satul Cosmesti, judetul Galati,
pentru apartamentul nr. 1 din Blocul C, situat pe strada G-ral Dumitru Diimiiceanu, nr. 45, sat
Cosmesti,judo Galati.

D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise In timp util si s-au studiat in
comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari si daca sunt inscrieri la cuvant. Domnul Nunu spune ca mai sunt
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chiriasi in acel bloc, dar ca nu s-a procedat cu atata acuratete cum s-a procedat cu preotul. Nici nu au
fost solicitate hotarari de Consiliu Local. Nu mai sunt inscrieri la cuvant.

O-ra Presedinte, supune la vot proiectul cu privire la incheierea unui contract de comodat cu
preotul paroh din satul Cosmesti, judetul Galati, pentru apartamentul nr. 1 din Blocul C, situat pe
strada G-ral Dumitru Ddmiiceanu, nr. 45, sat Cosmesti.jud. Galati.

Au votat <pentru > un nurnar de 15 consilieri.
O-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 15

eonsilieri, Proiectul de hotarare privind: incheierea unui contract de comodat cu preotul paroh din
satul Cosmesti, judetul Galati, pentru apartamentul nr. 1 din Blocul C, situat pe strada G-ral
Dumitru Diimaceanu, nr. 45, sat Cosmesti, judo Galati, a fost adoptat. (n.r. HCL 12/2020)

VI. O-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetu) 6 al ordinii de zi: Pr. de hotarare
privind: aprobarea si insusirea Raportului de evaluare nr. 201/07.02.2020 a terenului intravilan
situat in T 40/1, P 482, CF 105855 aflat in domeniul privat al comunei, in vederea scoaterii la
vdnzare prin licitatie publica conform Deciziei Civile nr. 219/22.06.2018 a Tribunalului Vrancea $i a
Deciziei 748/24.10.2014 a Tribunalului Galati.

O-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp uti I ~i s-au studiat in
comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari si daca sunt inscrieri la cuvant. Se inscriu la cuvant domnii Grigorica,
Radu, Birladeanu. Oomnul Grigorica spune ca in timp, au mai fost probleme cu acest subiect. .Nu ma
bag la aspecte de ordin juridic, ca nu mii pricep. Dar vreau sa jac cdteva constatari: acest rdzboi, un
rdzboi surd, de rdzbundri, de procese interminabile, datorate unei persoane care din fericire nu mai
este aici, isi are pornirea de la campania electorald din anul 2005, de cdnd si domnul Haican era in
staful domnului primar. Pe de 0 parte domnul Haican, cu mine si cu altii faceam campanie pentru
domnul primar, iar persoana respectiva cu sotul ei fdceau anticampanie si va amintiti cdte mizerii au
fost atunci aruncate in spatiul public. Din pdcate ulterior domnul primar s-a aliat cu aceastd persoand,
urmdnd un sir de procese, ba mai mult pe baza unor evenimente din 2007- activitdti culturale, cdnd nu
se stia mare lucru de ANI, de integritate, domnul Haican si-a pierdut postul de consilier local in anul
2012. Asta dovedeste ca recunostinta este 0 jloare rara, care azi nu se mai gaseste si binele nu este
niciodata rasplatit. Eu nu voi vota acest proiect, pentru cii nu mai vreau sa jac parte din acest rdzboi,
care si acum continua. Acum doi ani domnul primar a promis cii se va rezolva acest caz pe cale
amiabild, dar nu s-a rezolvat nimic. Vad ca ne atrage pe noi Consiliul Local in acest rdzboi, care nu
este al nostru. Dupd cum stiti si in 2004 am votat pentru a se vinde acest teren, deci eu nu imi voi
retrage acest vot.". Se da cuvantul domnului Radu care spune ca nici el nu va vota acest proiect,
deoarece este 0 chestiune foarte cornplicata, este 0 cladire acolo, a fost un act de vanzare-cumparare,
este 0 chestiune neeleganta sa II vindem asa. lntreaba retoric cum poti face un act de vinzare cumparare,
il anulezi, omul a construit acolo, iar acum vindem terenul, iar constructia ramane ... firma care a facut
acolo investitii este pagubita. Propunerea dornnului primar de acum doi ani a rarnas Tara finalitate.
Primaria a primit deja bani pentru acel teren. Oeci sa se gaseasca 0 cale de a revinde acest teren
domnului Haican. Trebuie cantata 0 solutie juridica, de a termina cu aceste procese, suntem oameni, noi
pierdem daca luam 4000 de euro si platirn nu stiu care daune. Tot timpul va fi un pagubit de aici, cine
are de castigat din aceasta cearta. Oomnul Haican a pierdut mai mult de cati ani sta in procese. Nu a
putut face nimic acolo. Care poate fi solutia? Secretarul comunei raspunde inca 0 data domnilor
consilieri, care a fost procedura de la primirea Sentintei 219/2018, cand, dupa ce s-a anulat partial actul
de vanzare cumparare, a solicitat lnstitutiei Prefectului Galati, OCP! Galati, BCPI Tecuci informatii
suplimentare, motivat de faptul ca anularea partiala a actului s-a datorat neconcordantelor din teren.
Informatiile primite, de la aceste institutii, coroborate cu faptul ca T40/1 facea obiectul inregistrarii
sistematice gratuite prin ANCP!, in acel moment, ca B'Cl'I Tecuci a raspuns ca acel teren are 0 situatie
ambigua, neavand geometrie a imobilului pe fluxul integrat de cadastru, la care am luat decizia de a
intocmi un referat, de a-i aduce domnului primar la cunostinta situatia de fapt ~i de a solicita efectuarea
vanzarii dupa finalizarea lucrarilor de inregistrrare sistematica in T 40/1. Aceasta lucrare a stat afisata
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60 de zile la avizierul comunei, a fost afisata ~i pe site-ul ANCPI, nu a facut nimeni nici 0 contestatie
cu privire la geometriile imobilelor din 40/1, nu au fost in nici un fel contestate propunerile. Actele
finale au fost ridicate in ianuarie 2020, dupa care am procedat la intocmirea altui referat prin care
aduceam la cunostinta domnului primar ca suntem in situatia de a efectua formalitatile legale de punere
in aplicare a HCL 22/2004, conform Deciziei Civile a Tribunalului Vrancea 219/2018, prin licitatie
publica, Tara drept de preemptiune. S-a solicitat unui expert evaluarea terenului, doar a terenului,
deoarece terenul era proprietatea noastra, dupa cum rezulta ~i din Extrasul de Carte funciara, pus la
dispozitia evaluatorului. Rearninteste domnilor consilieri, ca oricum fusese 0 eroare la prima
intabulare, ca nu a fost respectat Ordinul Prefectului ~i In loc de T 401l, P181, a fost intabulat pe
parcela 482, inexistenta In documentele cadastrale ale prirnariei de la acea vreme. Intervine domnul
Haican care spune ca ~i la cererea lui se putea repara eroarea cu privire la parcela, doar printr-o sirnpla
cerere, la care secretarul intreaba de ce nu a facut-o, Inainte de a pierde procesul si de a i se anula
partial actul de vanzare cumparare"? Repeta ce a spus la inceputul sedintei, ca trebuia vandut pe baza
raportului din 2004, pe schita din 2004, care nu au fost anulate. Ca doar nu s-a anulat tot actul, ca actul
a fost anulat partial la cererea fostei secretare si a domnului primar, Tara a recunoaste ca acel act a fost
partial anulat dupa procesul cu fratele sau, care I-a acuzat ca i-a incalcat proprietatea, nu ca ar fi pornit
procesul primarul. Secretarul refuza sa mai faca polernica cu domnul Haican, care acuza ca a vazut cu
ochiul stang, doar nu cu eel bun. Revine domnul Radu la cuvant, care repeta ce a spus mai sus,
solicitand 0 alta cale pentru vanzarea terenului, secretarul solicita solutii concrete, pentru a nu incalca
decizia instantei. Sa se gaseasca 0 solutio pentru a rarnane omul cu terenul acela si sa terrninam odata.
Se da cuvantul domnului Biriadeanu, care spune "ca nici el nu era in Consiliu Local cdnd s-a votat
acea hotardre, dar ce md deranjeazd este cd domnul Haican ameninta cu procese. Am spus si acum doi
ani, repet si acum, a fost ceva putred atunci cdnd s-a luat hotdrdrea, care nu a fost semnatd de
secretar, nu a asteptat avizul Prefecturii, deoarece nu ar fi fost anulat actul, s-a certat cufratele sau si
a inceput intriga. Si acum doi ani domnul Haican a amenintat Consiliul Local cii il dd in judecatd, iar
cdnd domnul primar a spus cd trebuie terminal aceasta ceartd, domnul Haican a spus ca nu vrea, ca el
va cdstiga la proeesul, ca el vrea capul domnului primar, procesul nu l-a castigat, prin urmare acum a
venit iar sa ameninte Consiliul Local. Vrea sa redevina proprietar, dar preferd sa ameninte, nu safaca
lucrurile legale. Vrea sa tergiverseze, mai sunt trei luni pdnd la alegeri, 0 sa fie el primar si atunei
poate sa cumpere cum vrea ... Se da cuvantul domnului Balhui, care propune si evaluarea bunului
existent pe teren, la care raspunde secretarul ca nu sunt bunurile comunei. Intervine iar domnul Haican
spune ca suntem 'in proces, secretarul spune ca procesul are alt obiect, domnul Haican spune ca el a fost
proprietar 10 ani, deci este al lui, secretarul refuza sa mai faca polemici, ca se vor contrazice trei zile ~i
degeaba. Mai intervine ~i domnul Grigorica, care acuza Institutia prefectului ca a raspuns foarte tarziu
la acea hotarare, secretarul spune ca oricum se vanduse deja terenul, foarte repede, dupa adoptarea
hotararii. Trebuia asteptat rnacar 30 de zile ~i solicitat Prefecturii punct de vedere, inaintea efectuarii
vanzarii. Revine si domnul Radu care intreaba cum vindem terenul daca pe el se afla constructiile
domnului Haican. Trebuia facuta evaluare ~i la bunurile domnului Haican. Secretarul spune ca este
treaba proprietarului sa lsi evalueze bunurile. Nu le are declarate nici la impozite, nu avem cum sa
facem acest lucru. La vanzarea prin licitatie publica se va vedea din extrasul de Carte funciara ca
terenul este grevat de 0 cladire. Domnul Radu spune ca trebuia cerut acordul celui care are bunuri si
facut un raport de evaluare comun. Cum era pe vremea lui Ceausescu, cumparai un apartament intr-un
bloc, dar terenul era al statului. Daca statui vindea terenul, trebuia sa-mi iau blocul sa plec cu el. Cel
care cumpara, sa cumpere ~i cladirile. Cu buna stiinta, aprobarn aceasta evaluare ~i pe urrna creem alte
probleme. Nu mai sunt inscrieri la cuvant.

D-ra Presedinte, supune la vot proiectul de hotarare cu privire la aprobarea si insusirea Raportului
de evaluare nr. 201107.02.2020 a terenului intravilan situat in T 4011, P 482, CF 105855 aflat in
domeniul privat al comunei, in vederea scoaterii la vdnzare prin licitatie publica conform Deciziei
Civile nr. 219/22.06.2018 a Tribunalului Vrancea si a Deciziei 748/24.10.2014 a Tribunalului Galati.

Au votat <pentru > un nurnar de 9 consilieri, 4 irnpotrivatdornnii Nunu, Radu, Vulpoi si Nita) si 2
s-au abtinuttdomnii Gherghe si Grigorica)- voturi contabilizate irnpotriva.
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O-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand In vedere faptul ca au votat <pentru > un nurnar de 9
eonsilieri, ca nu s-a intrunit numarul de doua treimi din voturile domnilor consilieri, conform art. 139,
alin.(2) din Codul administrativ, Proiectul de hotcmire privind: aprobarea $i insusirea Raportului de
evaluare nr. 201107.02.2020 a terenului intravilan situat in T 4011, P 482, CF 105855 aflat in
domeniul privat al comunei, in vederea scoaterii la vtinzare prin licitatie publica conform Deciziei
Civile nr. 219/22.06.2018 a Tribunalului Vrancea si a Deciziei 748/24.10.2014 a Tribunalului Galati,
nu a fost adoptat. (n.r.)

VII. O-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetu' 7 al ordinii de zi: Pr. de hotarare
privind: privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al comunei Cosmesti, judetul Galati a
suprafetei de 4260 mp. situat in Tarla 35, parcela 155, extravilan, teren neproductiv.

O-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise In timp util si s-au studiat in
comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari ~i daca sunt inscrieri la cuvant, Domnul Radu, intreaba daca se va face
acolo loc pentru deseuri inerte se pot duce si resturi de constructii din ciment acolo? Nunu, intreaba
daca acest teren va f irnprejmuit, ca daca nu va f imprejrnuit se vor arunca diverse? Raspunde
secretarul comunei care spune ca deocamdata hotararea priveste doar inscrierea in Cartea Funciara a
unui teren identificat ca fiind liber. Daca se va decide sa se faca groapa de gunoi, ulterior se va aproba.
Nu mai sunt inscrieri la cuvant,

O-ra Presedinte, supune la vot proiectul cu privire la aprobarea inregistrarii in domeniul privat al
comunei Cosmesti, judetul Galati a suprafetei de 4260 mp. situat in Tarla 35, parcela 155,
extravilan, teren neproductiv.

Au votat <pentru > un nurnar de 15 consilieri.
O-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand In vedere faptul ca au votat <pentru > un nurnar de 15

eonsilieri, Proiectul de hotiirdre privind: privind aprobarea inregistriirii in domeniul privat al
comunei Cosmesti, judetul Galati a suprafetei de 4260 mp. situat in Tarla 35, parcela 155,
extravilan, teren neproductiv, a fost adoptat. (n.r. HCL 13/2020)

VIII. O-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetu. 8 al ordinii de zi: Pr. de hotarare
privind: modificarea Anexei nr. 1si inlocuirea Anexei nr. 2 a HCL nr. 7612019privind stabilirea sl
aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabi/e in anul fiscal 2020.

D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise In timp util si s-au studiat in
comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari si daca sunt Inscrieri la cuvant, Se inscriu domnii Marin, Radu, si lista
rarnane deschisa. Oomnul Marin spune ca multurneste secretarului comunei ca posteaza pe site toate
proiectele si toate hotararile, ca poate f la curent cu informatiile locale care II intereseaza. Asa a aflat
de acest proiect, care in opinia sa are bune intentii, dar incalca drepturile persoanelor cu dizabilitati,
exemplificand in acest sens, fapt concret, in cazul in care intr-o casa sunt cinci insi, din care doi cu
dizabilitati, vor plati tot trei, deoarece ceilalti doi care beneficiaza de scutire nu mai exista si
atunci .... unde este beneficiul??? Trebuie gasita solutia de a f beneficiari toti, ca incurajam lenea,
facem toti copii si nu platirn. Sunt pensionari care au pensii minime, dau gunoi minim ~i nu se compara
cu cat gunoi si deseuri dau familiile cu multi copii. Oomnul Radu intreaba, ce se va intampla cu taxa
incasata? Ii raspunde contabilul ca se va da inapoi. Oomnul Micu propune Consiliului Local sa
plateasca toti adultii indiferent cati sunt si sa se faca 0 reducere pentru copii ~i atunci este echitabil. El
spune ca de asta suntem mereu In lipsa financiara la plata gunoiului. Ca nu se stie proprietarii gropilor
de gumoim cu ce preturi vor mai veni anul acesta. Intervine domnul contabil care spune ca tine de
Consiliul Local cate persoane sa plateasca. Oomnul Birladeanu intervine ~i spune ca sunt putine cazuri
sociale CLI persoane multe, limitate la trei, care si asa nu pot plati, daca nu decidem asa, vor f mereu
taxe neplatite, asa, mai bine luarn mai putin, dar luarn. Nu mai sunt inscrieri la cuvant,
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D-ra Presedinte, supune la vot proiectul eu privire la modificarea Anexei nr. 1 ~i inlocuirea Anexei
nr. 2 a HCL nr. 7612019privind stabilirea $i aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile In
anul fiscal 2020.

Au votat <pentru > un nurnar de IS eonsilieri.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand In vedere faptul ca au votat <pentru > un nurnar de 15

consilieri, Proiectul de hotardre privind: modificarea Anexei nr. 1 ~i inlocuirea Anexei nr. 2 a HCL
nr. 7612019privind stabilirea $i aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile In anul fiscal 2020,
a Costadoptat. (n.r. HCL 14/2020)
IX. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul 9 al ordinii de zi: Pr. de hotarare

privind: aprobarea solicitiirii extinderii retelei electrice de interes public pe striizile: Bucurestii Noi,
Salcloarei, Siretului, Canalului, Morii din comuna Cosmesti,judo Galati.

D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util si s-au studiat In
eomisiile de specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari si daca sunt inscrieri la cuvant. Domnul Radu spune ca au mai fost
raspunsuri de la Electrica si intreaba de ce nu s-a cerut ~i schimbarea transformatorului de la Furcenii
Noi. Nu mai sunt inscrieri la cuvant.
D-ra Presedinte, supune la vot proiectul cu privire la aprobarea solicitarii extinderii retelei electrice

de interes public pe strdzile: Bucurestii Noi, Sdlcioarei, Siretului, Canalului, Morii din comuna
Cosmesti.jud. Galati.

Au votat <pentru > un numar de IS consilieri.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand In vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 15

consilieri, Proiectul de hotardre privind: aprobarea solicitiirii extinderii retelei electrice de interes
public pe striizile: Bucurestii Noi, Siilcioarei, Siretului, Canalului, Morii din comuna Cosmesti,judo
Galati, a Costadoptat. (n.r. HCL 15/2020)

X. D-ra presedinte propune sa se treaca la punctul 9 al Ordinii de zi: interpelari.
Se inscriu la cuvant domnii Grigorica, Radu, Marin, Birladeanu, domnul contabil, care cere voie sa
vorbeasca primul. Spune ca era dator cu un raspuns de la sedinta precedenta, cu ce bani s-au incasat de
la piata, si transmite domnilor consilieri sumele incasate pe ani: 2015: 3187; 216: 27136; 2017: 25467;
2018: 34180; 2019: 43134, tota1161104 aflati In contul institutiei. Domnii consilieri au notat si sunt
multumiti de raspuns. Domnul Grigorica spune ca este rnulturnit ca a discutat in sedinta precedenta
despre biseriea din Cosrnesti, deoarece a sesizat ca primarul a chemat preotul ~i au inceput sa se miste
lucrurile. Se vor lua rnasuri, ceea ce este un lucru bun. Domnul Radu spune ea de cand a inceput
canalizarea se strica strazile deja asfaltate ~i se fac foarte multe daune. Ar trebui fotografiate strazile
inainte ~i dupa, pentru a repune In aceeasi situatie strazile dupa finalizare. lntreaba cum se va face
canalizarea, ca a vazut si pe 0 parte si pe alta sapaturi? Pe strazi a vazut pe mijloc. Raspunde domnul
primar, ca se va face dupa proiect, pe OJ, pe ambele parti, iar pe strazi, pe mijloc. Domnul Marin
multurneste Consiliului Local ~i primarului, precum si intregului aparat al primarului, pentru efortul
depus de fi prevazuti bani pentru copii cu CES, deoarece suntem printre putinele comune din judet
unde nu au fost marginalizati, Cere domnilor consilieri cand mai fac acuze, sa nominalizeze, sa nu mai
lase doar subintelesuri, deoarece au de suferit cetatenii. Persoanele cu dizabilitati au avut de suferit
datorita faptului ca nu au fost duse ajutoarele POAD acasa. A solicitat secretarei sa i se spuna de ce nu
se due ajutoarele POAD la persoanele cu handicap acasa si a inteles din procesele verbale, de ee nu se
mai due. Sa se nominalizeze cand detineti 0 inforrnatie cu privire la ceva, pentru a se asuma
raspunderea celor afirmate. Si eu pot spune ca I-am vazut pe Cornel ducand in sacose, dar poate ajuta
pe cineva ... , daca nu stiu sigur nu afirm. Multumeste pentru permisiunea de a lua cuvantul si incheie.
Domnul Birladeanu spune ca recomanda, vizavi de discutiile despre gunoi, ca aceia care au mai multe
persoane sa respecte Regulamentul si sa solicite scutire la taxa de habitat in mod scriptic, nu doar
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SECRET AR GENERAL,
ZAHARIA CRISTINA

PRESEDINTE DE SEDINT A,
ZAMFIRICA PODARU

verbal si atunci putem spune exact cat de multi sunt. Se va tine cont si de persoanele cu dizabilitati din
familii numeroase. De asemenea aduce la cunostinta domnilor consilieri ca de durninica sunt invitati pe
stadion, pentru a sustine echipa locala in campionatul de fotbal care a inceput, Ia cuvantul domnul
Nunu care spune ca i~i arninteste ca a spus la 0 sedinta ca a fost vazut domnul Ciot cu pachete, dar ca el
nu este impotriva, doar ca trebuie sa fie 0 treaba organizata. Sa se faca un tabelas ~i sa se stie unde se
duce. Nu sa se duca pe baza unui telefon catre domnul Ciot. Domnul Ciot spune ca vorbeste doar
anapoda. Domnul primar intreaba de ce credea ca nu era 0 treaba organizata? Se creeaza polernica, pe
care 0 intrerupe d-ra presedinte. Domnul Haican cere ~i el cuvantul ~i i se da. Multumeste domnilor
consilieri ca nu au aprobat ~i insusit Raportul de evaluare, deoarece faceam un rau ~i altora, pentru ca si
asa era supraevaluat terenul. Daca ar fi fost evaluat terenul domnului Balhui care e in centru satului
probabil era evaluat la 10000 de euro si aici era yorba despre un teren la marginea comunei. Nu am mai
fost de 6-7 ani consilier local, cand se facea fotbal cu domnul Ciot, mai erau tineri in sat, cu tineri mai
multi, pe bani putini, aproape deloc. Dar acum constat ca se cheltuie foarte multi bani, sute de milioane
pentru niste tineri pe care eu ii cunosc, care daca nu Ie dai bani, nu yin, ca sa faci 0 activitate sportiva
de amatori ar trebui sa aiba 0 conduita sportiva exemplara, sa nu fumeze, ar trebui sa faca doua trei
antrenamente pe saptarnana, numai rau ne-a facut acest proiect. Pentru ce aruncam acesti bani ai
comunei Cosmesti, doar de dragul de a avea 0 echipa de fotbal, de a avea niste bani la bunuri ~i servicii,
sa-i cheltuim. In campania electorala 0 sa dezvolt acest lucru ~i 0 sa spun ~i ce persoane se ocupa, iar
cand 0 sa ajung in Consiliul Local 0 sa propun desfiintarea acestui Club, care numai rau ne-a facut, Rau
cum e gandit acum, nu poti sa aloci un miliard sase sute, nu poti sa administreze contabilul, primarul de
la Ploiesti a facut puscarie pentru asta, probabil ~i aici va fi la fel, nu stiu, nu se poate asa ceva, eu va
spun ca cetatean. La incheiere domnul Micu felicita pe dornnisoara Podaru despre modul de a conduce
o ~edinta de Consiliu Local si recornanda sa fie mereu presedinte.

D-ra presedinte declara sedinta inchisa.
Secretara cere domnilor consilieri sa semneze in registrul de prezenta. Continutul procesului-verbal

se completeaza cu cele ale proiectelor de hotarare prezentate ~i adoptate, precum si cu pontajul privind
participarea la sedinta a consilierilor locali. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.



PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

Art.l. Se stabileste locul de umplere cu deseuri nepericuloase provenite din constructii si demolari
la nivelul UAT com una Cosmesti, judetul Galati, in Tarla 63, parcel a 364, conform schitei anexa la
prezenta hotarare,

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se imputernicesteviceprimarul comunei Cosmesti.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al comunei in termenul prevazut

de lege persoanelor interesate, Institutiei Prefectului Galati ~i se publica pe pagina web a comunei.

Luand act de:
Adresa nr. 1623110.03.2020 inregistrata sub nr. 1836110.03.2020 din partea Tancrad;
Proiectul de hotarare initiat de primar ing. Ion Tuchilus inregistrat sub nr. 1839/10.03.2020;
Referatul de aprobare al primarului la proiectul initiat, inregistrat sub nr. 1840110.03.2020;
Raportul de specialitate al intocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al
primarului;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cosmesti;
Avand in vedere:
artA, alin.1-4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ~i
ratificata prin Legea nr.I9911997;
artA6, art. 59, alin.l, lit. A din Legea nr.211 12011 privind regimul deseurilor, cu modificarile ~i
cornpletarile ulterioare;
art. 4, lit.b) ~i urmatoarele din HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si lit. f) din anexa l ;
anexa 2, pct.t7 din HG nr.856/2002 privind evidenta gestionarii deseurilor si pentru aprobarea Iistei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
art. 129, alin. (1), alin.(2), lit. b) ~i lit.d), alin. (4), lit. e) ~i lit. g), alin.(7), lit.i) din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiuI art. 139, alin. (3), lit.e) si eel al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019
privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSME$TI, intrunit in ~edinlii extraordinara "de indatii" in

data de 11.03.2020, adoptiiprezentaHOTARARE:

Initiator: ing. Ion Tuchilus, Primarul comunei Cosmesti, judo Galati;
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului: 1839110.03.2020

Privind: stabilirea locului de umplere cu deseuri nepericuloase provenite din construetii ~i
demolari, la nivelul VAT comuna Cosmesti, judetul Galati.

PROIECT DE HOTA.RARE

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti.jud. Galati, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro: Tel. 0236336227: Fax 0236336218

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSME~TI
PRIMAR



Sernnaturasi parafa

Data'

Inspector
Confirmintroducereairnobiluluiin bazade date Integrate

si atribuirea numarului cadastral
Execu~t: £~

Confir. A.cutareil{jl@lSil:tlfo1i)
corectltudl ~~'f~ (j~
51corespon ~ a~t&.t\l.Ml'all

'~¥' R
se~tAr.a 51 sta~llta •

8958 mp

Suprafata desfasurata
Imp] Mentiuni

Total

Cod Destinatia Suprafata construita la sol
conslr Imp]

B. Oate refentoare la constructu

A Date referitoare la teren
Nr. Calegoria de SUfrrafata

parcela totosmta mp] Mentiuni

1 N 8958 Terenuleste neimprejmuit

Tot,,1 8958

Orum

6
5

8

4
11 6'-~

10 t\'
"l' 9

N

105,24

\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ <;? \

__ ) % \
\
\
\

3

COSMESTIUATI Cartea Funciara nr·1

Nr. cadastral Suprafata masurata J Adresa imobilului

8958 mp I Extravilan, tarla 63, parcela 364
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Scara 1: 1000



Nr Coordonate pct.ce contur Lungimi

Pet. latun
X[m) Y[m) D(i,i+1)

1 484906.700 680157561 6.389
2 484907317 680163.920 105.236
3 484927.331 680267.235 82,053
4 484845.278 680267.514 41,215
5 484804.081 680266.297 22.412
6 484801679 680244.014 22.993
7 484813960 680224.576 18.847
8 484828.230 680212573 23.565
9 484846195 680197323 3.725
10 484847.978 680194 053 6.794
11 484853.311 680189.843 15.062
12 484865.768 680181.376 17.365
13 484878.574 680169.648 14.416
14 484890.837 680162.069 3.083
15 484893.634 680160.772 13.455

$(1)=8958.00mp P=396A09m

, Pareela (1)
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PRIMAR,

Tinand cont de numeroasele discutii purtate in ultimele 4 luni cu privire la stabilirea unui loc pentru

depozitarea deseurilor nepericuloase provenite din demolari sau excavari, precum si de faptul ca nu a venit

nimeni cu 0 solutie pertinenta ~i realizabila, aduc azi in fata dumneavoastra un proiect de hotarare prin care

prop un Consiliului Local Cosmesti stabilirea locului de umplere cu deseuri nepericuloase provenite din

constructii ~i demolari, la nivelul VAT comuna Cosmesti, judetul Galati.

Este cunoscut faptul ca protectia mediului ~i crearea conditiilor pentru colectarea selectiva ~i asigurarea

depozitarii deseurilor nepericuloase este responsabilitatea administratiei publice locale. Prin masurile

adoptate de-a lungul timpului s-a reusit intr-o oarecare masura, colectarea selectiva, micsorarea cantitatilor

de deseuri, suntem parteneri in proiectul de nivel judetean implementat de ECOSERV, dar este necesar

stabilirea unui loc unde sa poata fi depozitate deseurile nepericuloase provenite din constructii sau demolari,

din excavatii sau reparatii drumuri si strazi.

Am initiat acest proiect ~i am convocat sedinta extraordinara de indata si ca urmare a cererii formulate de

firma Tancrad, executantul lucrarilor la investitia "Modemizare strazi comuna Cosmesti.jud. Galati", proiect

al comunei Cosmesti prin PNDL, care trebuie sa inceapa lucrarea si nu are stabilita 0 locatie pentru

depozitarea deseurilor rezultate din excavatiile pe care Ie impune lucrarea in sine.

Am identificat acest teren, liber de sarcini si neproductiv, nu este inca intabulat in Cartea Funciara,

urmand ca aparatul de specialitate in colaborare cu dumneavoastra, Consiliul Local sa se preocupe de aceste

demersuri. Este un teren denivelat, a carui compactare si amenajare, este benefica ~i pentru comunitate,

putand fi redat ulterior circuitului civil sub forma de teren pentru insamantare pasune sau pentru impadurire.

Cu siguranta va putea avea orice destinatie ulterioara, deoarece deseurile care vor fi depozitate acolo, nu fac

parte din cele cu impact negativ asupra mediului, dar tine de noi, toata comunitatea din Cosmesti sa

respectam cu strictete destinatia propusa,

Fata de cele scrise mai sus, solicit azi Raport de specialitate domnului Iancu Tuchel, responsabil urbanism

si amenajarea teritoriului in colaborare cu domnul Nicolae Moraru consilier superior la Compartimentul

Registru Agricol si aviz din partea celor trei comisii ale Consiliului Local si supun spre dezbatere ~i aprobare

proiectul de hotarare in forma propusa,

REFERA T DE APROBARE

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti.jud. Galati, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro: Tel. 0236336227: Fax 0236336218
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ConsiIier superior-Registru Agricol,
ing. NicoltMoraru

\I\.~~

Consilier achizitii publice-responsabil Urbanism,
lng. IancuT~

I.TEMEIUL DE FAPT
Este indeplinit de necesitatea identificarii unui spatiu pentru colectarea deseurilor provenite din constructii. Faptul ca a

fost identificat acest teren, care nu a fost revendicat si care este liber de sarcini conform cercetarilor din Cartea Funciara,
ne-a determinat sa efectuam operatiunea delimitarii sale ~iIntocmirea unui Plan de amplasament ~idelimitare a imobilului,
de catre specialisti, in speta firma SC TOPOSCAD SRL.

1I.TEMEJULDE DREPT
Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin.(3), lit.a) ~i alin.(5), alin.(S)

~ialin.(IO) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
III.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE
Proiectul de hotarare are ca obiect principal de reglementare stabilirea unui spatiu din domeniul privat al comunei, a

unui teren liber de sarcini, neproductiv, care poate fi folosit in viitor pentru depozitarea deseurilor rezultate din constructii
si demolari in T 63, parcela 364 din satul Satu Nou.
Proiectul de hotarare este conceput ~iprezentat in intregul continut in concordanta cu prevederile Codului Administrativ,

ale prevederilor Legii 2111/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale art. 4, lit.b) ~i
urmatoarele din HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i lit. t)
din anexa Isi ale anexei 2, pct.l7 din HG nr.S56/2002 privind evidenta gestionarii deseurilor ~i pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;
Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local al comunei, acesta fiind forul care are raspunderea

luarii rnasurilor necesare bunei gestionari a depozitarii deseurilor de orice natura, in cazul de fata fiind yorba despre
deseuri nepericuloase rezultate din dernolari sau excavatii.

Se impune adoptarea cu celeritate a unei hotarari cu privire la stabilirea locatiei de depozitare deseuri nepericuloase, ca
urmare a cererii firmei Tancrad care este executantul lucrarii "Modemizare strazi comuna Cosmesti, judo Galati", proiect
al comunei Cosmesti prin PNDL. Proiectul este unul in beneficiul comunitatii, aprobat in anii anteriori de catre Consiliul
Local ~i pentru care autoritatile publice locale si-an asumat unele obligatii odata cu adoptarea proiectelor. Terenul este
identificat prin schita-anexa la proiect, prin masuratori efectuate de catre 0 firma specializata, este liber de sarcini ~icotat
ca ~iteren neproductiv, cu denivelari care se pot umple cu resturi nepericuloase in vederea formarii sale ca teren utilizabil
pe viitor in orice alte destinatii prietenoase cu mediul. Este interesul comunitatii sAfie determinat, identificat ~i stabilit cu
certitudine ~ieste interesul tuturor sAfie respectata cu strictete destinatia sa, pe coordonatele identificate, Indeplinind astfel
~icerintele Agentiilor de mediu, pentru stabilirea coordonatelor gropilor de deseuri inerte nepericuloase.

IV.REGLEMENTARl LEGALE INCIDENTE
Proiectul de hotarare are ca temei special de drept prevederile Codului administrativ, Partea a III-a privind

administratia publica locala,
Este legal avandu-se in vedere prevederile legale expuse mai sus.
V.CONCLUZII

Amplasamentul considerat, in urma analizei pluricriteriale, ca fiind eel mai favorabil realizarii obiectivului propus, va
trebui intabulat ~i evaluat din punct de vedere ecologic in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin tntocmirea
unui studiu de evaluare a impactului, pentru a parcurge etapele legale pentru obtinerea acordului de mediu.

Proiectul de hotarare intruneste conditiile necesare, legale ~i de oportunitate ~i propun dezbaterea ~i aprobarea sa in
sedinta consiliului local.

Este de competenta Consiliului Local al comunei, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin.(2), lit. b)
si lit.d), alin. (4), lit. e) ~i lit. g), alin.(7), lit.i) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile ~i
completarile ulterioare, de a aproba proiectul de hotarare privind stabilirea locului de umplere cu deseurl
nepericuloase provenite din constructti ~idemolarl, la nivelul UAT comuna Cosmesti, judetul Galati.

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind stabilirea locului de umplere cu deseuri nepericuloase provenite din
constructii ~i demolari, la nivelul UAT com una Cosmesti, judetul Galati.

Nr. 1866111.03.2020

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Damaceanu, or.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti.jud, Galati, CP: 807085;
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S.C. TANCRAD S.R.L.
DIRECTOR TEHNIC
Ing. Badiu Cristian

Prin prezenta, in calitate de Lider de asociere S.C.TANCRA S.R.L,va rugam sa ne
Indicati 0 locatie unde putern transporta molozuJ si pamantul rezul tin urma excavatnlor
de la investttia sus meritionata de pe raza comunei dumneavoastra, otodata nu putem Iua
in considerare ordmul de incepere pana la Indicarea acestdl lccatn si predarea
amplasamentului lucrarilor liber de orice sarcina.

Referitor Ja investltia - t'MODERNIZARE STRAZI I COMUNA COSMESTI, jUDETUL
GALATI"
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Art. 3 (1) Se aproba suspendarea transportului rutier de persoane prin servieii
regulate,servieii regulate speciale ~iservicii oeazionale in trafic international, pentru
toate cursele efectuate de catre operatorii de transport spre ltalia si din Italia spre
Romania, incepand eu data de 10.03.2020 ora 15,00, pana in data de 31.03.2020 ora
12,00.

(2) Operatorii de transport rutier de persoane care efectueaza servicii
regulate,servicii regulate speciale si servicii oeazionale , care tranziteaza Italia, au
obligatia de a comunica cetatenilor romani care se vor tmbarca din ltalia catre

Art. 2 Persoanele fizice si operatorii economici au obligatia de a respecta ~i
de a pune in aplicare masurile dispuse de catre autoritarile in domeniul sAnatltii
publice, pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiilor eu coronavirusul
SARS-CoV-2;

Art. 1 La nivelul judetului Galati se pun in aplicare prevederile art. 2 din
Hotararea nr. 6 a CNSSU din 09.03.2020, privind suspendarea in perioada 11 -
22.03.2020 a procesului de invatAmant in unitatile scolare publice si private din
tnvatamantu! prescolar, primar, gimnazial, liceal, post lieeal ~iprofesional, respectiv
crese ~ieele eu program ,,~coaladupa scoala", eu posibilitatea prelungirii, in functie
de evolutia situatiei la nivel national;

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati
adoptA urmatoarea hotarire:

Avand In vedere:
- Hotararea nr. 6 a CNSSU din 09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de

combatere a noului Coronavirus;
- prevederile O.U.O. nr. 2112004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor

de Urgenta, aprobata eu modificari ~icompletari prin legea nr. 1512005~iordonanta de urgent! nr.
1/2014 privind unele masuri in domeniul managementu lui situatiilor de urgenta;

- prevederile H.O. nr.557/2016 privind managementul tipurilorde risco
in temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Regulameruul privind organizarea; atribtqiile

si functionarea Comitetului Judetean peraru Situatii de Urgenla aprobat prin Ordinul Prefectului
Judetului Galati nr. 88/05.02.2020,

HOTARAREA NR. 20
din data de 10.03.2020

privind masurile adoptate In cadrul sedintei extraordinare de lucru a
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
D~PARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATD DE URGENTA
AL GALATI
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Art. 8 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii
de Urgenta Galati, va aduce la cunostinta prezenta hotarare membrilor CJSU §i
institutiilor interesate,

Art. 7 Se instituie obligatia ca toate institutiile pub lice si private sa asigure la
toalete materiale destinate igienei personale (sapun, prosoape hartie, uscatoare de
maini), dezinfectia frecventa a clantelor usilor, precum ~i a altor suprafete expuse
(mese conferinta, birouri, etc).

Art. 6 Se completeaza Art. 3 din Hotararea nr. 19 a CJSU Galati adoptata in
data de 09.03.2020 cu alin. (3), cu urmatoarea masura: Se excepteazd de la emiterea
avizului Directiei de Siinatate Publico Galati in cazul evenimentelor cu un manor
de maxim 200 de paaicipanti;

Art. 5 Unitatile de alimentatie publica (ex. hyper-market, super market,
market, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi, etc) precum ~i fumizorii
publici ~i privati de transport persoane au obligatia de a lua masuri pentru
asigurarea:

• dezinfectiei frecvente a suprafetelor, in special in zona caselor de
marcat, precum ~i in alte locuri expuse (ex.carucioare, cosuri de
cumparaturi, dante de la usi, butoane de la lifturi, etc.);

• instituirea masurilor privind evitarea aglomerarii de persoane in spatiile
comerciale;

• dezinfectiei frecvente a habitaclului mijlocului de transport la
finalizarea traseului (ex. bare si suporti de sustinere, usi, scaune, etc.);

Art. 4. Programele de studii privind schimbul de experienta se sisteaza, daca
nu au fost incepute anterior datei adoptarii prezentei hotarari;

Romania, faptul ca vor intra in carantina/autoizolare pe teritoriul Romaniei ~ii~ivor
asuma responsabilitatea prin completareaunei declaratii pe propria raspundere la
imbarcarea in mijlocul de transport;
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