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PROCES VERBAL 

incheiat astazi, 26 august 2021, in sedinta ordinara a Consiliului Local al 

orasului Odobesti, convocata de Primarul orasului Odobesti in baza 

Dispozitiei  nr. 206/2021 
           

                 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei orasului Odobesti are loc sedinta 

ordinara, aferenta lunii august 2021, a Consiliului Local al orasului Odobesti, 

sedinta care se va desfasura on-line.   

 La sedinta participa viceprimarul orasului Odobesti, inlocuitorul de drept al 

Primarului orasuui Odobesti, d-l Daniel Nicolas, care este in concediu de odihna si 

secretarul general al orasului Odobesti, Bouros Stefan. 

 Presedinte de sedinta este d-na Sandu Corina-Violeta, aleasa in sedinta 

anterioara. 

 Se intra in lucrarile sedintei: 

 Secretarul general al orasului constata ca sunt prezenti 15 consilieri, ca atare 

sedinta este legal constituita, conform art.137, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, 

privind Codul administrativ.  

Presedintele de sedinta, d-na Sandu: Declar deschise lucrarile sedintei 

ordinare  a Consiliului Local al orasului Odobesti, de astazi, 26 august 2021, 

sedinta  convocata de Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas, prin intermediul 

Dispozitiei nr.206/2021, in temeiul dispozitiilor art.196, alin.(1), lit.,,b” si avand in 

vedere prevederile art. 133, alin.(1)  si pe cele ale art. 155, alin.(3), lit.,,b” din 

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ. 

 Fac precizarea, pentru a se inscrie in procesul verbal, ca, locul sedintei de 

astazi,  26.08.2021 ora 16:00 este considerat sediul Consiliului Local Odobesti, de 

unde asiguram suportul tehnic pentru desfasurarea sedintei, convocarea fiind facuta 

prin Dispozitia nr. 206 din 19 august 2021, cu indeplinirea procedurilor legale in 

vigoare. 

Mentionez ca publicitatea sedintei este asigurata prin transmiterea online a 

dezbaterilor in timp real si prin publicarea minutei sedintei. 

 Doamnelor si domnilor consilieri, fac precizarea ca sedinta se va desfasura cu  

respectarea dispozitiilor legale in vigoare, iar pentru a putea participa la dezbateri, 

nu trebuie decat sa  ridicati mana pentru comunicarea acestei intentii, secretarul 

general al orasului urmand a-mi comunica acest fapt. De asemenea, votul se va 



desfasura in aceleasi conditii, prin ridicarea mainii sau apel nominal, daca este 

cazul. 

 In continuare, mentionez ca au fost indeplinite, pana la acest moment, toate 

procedurile impuse de Codul Administrativ, proiectele înscrise pe ordinea de zi 

sunt insotite de rapoartele compartimentelor de specialitate si de avizele comisiilor 

de specialitate, care v-au fost transmise prin posta electronica.  

In conformitate cu  prevederile art.138, alin.(15) din Codul administrativ, 

dau cuvantul d-lui secretar general pentru a supune spre aprobare procesul verbal 

al sedintei anterioare. 

 D-l secretar general: Aveti comentarii referitoare la procesul verbal al 

sedintei anterioare? Nu sunt. Va rog, doamna presedinte de sedinta sa supuneti spre 

aprobare procesul verbal al sedintei din data de 22 iulie 2021.  

 Presedintele de sedinta: Supun plenului Consiliului Local Odobesti 

procesul verbal al sedintei ordinare din 22 iulie 2021.  

 Cine este ,,pentru”?,, Impotriva”? ,,Abtineri”? Cu 15 voturi ,,pentru” 

procesul verbal al sedintei ordinare din data de 22 iulie 2021 a fost aprobat.  

 Va rog sa-mi dati voie sa prezint ordinea de zi, stabilita prin Dispozitia 

Primarului nr. 206/2021, care cuprinde: 

I. PROIECTE DE HOTARARI 

1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statutului  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,VRANCEAQUA”. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de negociere in vederea 

 inchirierii imobilului situat in Odobesti, str. Libertatii, bloc B5, parter. 

 Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

II. DIVERSE 

           Haideti sa supunem la vot ordinea de zi, in ansamblul sau: Cine este 

,,pentru”? Cineva ,,impotriva”? Se abtine ,,cineva”? Cu unanimitate de voturi este 

aprobat proiectul ordinii de zi, in ansamblul sau. 

Mentionez ca proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei de 

astazi, pot fi dezbatute deoarece au fost intocmite rapoartele compartimentelor de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

Stimati colegi, asa cum am spus deja, proiectele de hotarari au parcurs 

procedura completa, iar pana la acest moment nu au fost depuse amendamente la 

secretarul general al orasului.  

Va reamintesc totodata ca, in situatia in care va aflati în conflict de interese, 

aveti obligaţia sa nu participati la adoptarea proiectului de hotarare in cauza si să 

anunţati acest fapt inca de la începutul şedinţei pentru a se consemna în  procesul 

verbal al şedinţei. 

De asemenea, date fiind conditiile de desfasurare a sedintei on-line va rog ca 

luările de cuvânt sa aibă ca subiect doar proiectul de hotărâre supus dezbaterii. 



Pentru lamuriri suplimentare avem la dispozitie aparatul de specialitate care poate 

da detalii. 

Se intra in dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi :                                            

La punctul 1  avem proiect de hotarare privind modificarea si  

completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

,,VRANCEAQUA”. 

         Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 

       Inteleg ca nu avem, drept urmare supun la vot proiectul de hotarare privind 

modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

,,VRANCEAQUA”: 

          Cine este „pentru”? „împotrivă”? Se „abţine” cineva? 

         Proiectul de hotărâre a fost adoptat  cu  un  nr. de 15 voturi pentru. 

Vă mulţumesc! Trecem la punctul 2 : 

La punctul  2 avem proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de 

negociere in vederea inchirierii imobilului situat in Odobesti, str. Libertatii 

nr.110, bloc B4, parter. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit ? 

D-l Opris : materialul s-a trimis tarziu, as vrea sa stiu daca este garsoniera 

sau apartament si despre ce imobil este vorba, pentru ca pretul este foarte mare ; si 

eu inchiriez apartamente si chiar este mare. 

D-l viceprimar : este un fost spatiu comercial a carui suprafata este de 44 

m.p ; proprietarul a fost plecat din localitate, s-a intors de curand si am zis sa nu 

mai pierdem o luna ; cat despre prêt, este unul de principiu, pe care nu trebuie sa-l 

depasim, comisia constituita se va intalni maine cu proprietarul si va negocia 

pretul, care nu va depasi valoarea pietei imobiliare. 

 Supuse votului, in conditiile legii, propunerile au intrunit unanimitatea celor 

prezenti. 

Doamnelor si domnilor consilieri, mai este cineva care are ceva de 

adaugat ? 

Inteleg ca nu, drept urmare supun la vot proiectul de hotărâre privind 

constituirea Comisiei de negociere in vederea inchirierii imobilului situat in 

Odobesti, str. Libertatii nr.110, bloc B4, parter: 

 Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva ? 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat  cu  un  nr. de 15 voturi ,,pentru,,. 

           Vă mulţumesc! Trecem la punctul 3 si ultimul proiect de hotarare aflat pe 

ordinea de zi asedintei de astazi : 

           La punctul 3 avem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2021. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit?  

D-l Opris : ce reprezinta aceasta rectificare bugetara? 

D-l viceprimar, ordonator de credite, explica. 

Mai sunt intrebari? 

Inteleg ca nu. Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva? 



          Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 a fost 

adoptat  cu  un  nr. de 15 voturi ,,pentru,,. 

Vă mulţumesc!  

        Trecem la punctul II : DIVERSE. 

   La Cap. Diverse daca se inscrie cineva o sa dau cuvantul in ordinea inscrierii, 

avem solicitari? D-l Opris. Va rog, domnule consilier! 

   D-l Opris: multumesc d-na presedinte de sedinta! Masina firmei care se 

ocupa cu toaletarea copacilor din oras este parcata frecvent in sensul giratoriu din 

centrul orasului, nu cred ca este normal, trebuie sa parcheze regulamentar. 

    D-l viceprimar: intr-adevar, a fost parcata in sensul giratoriu pentru 

descarcarea utilajelor, dupa aceea a parasit zona respectiva. 

     Din nou, d-l Opris: care este timpul clar de executie pentru strada Stefan cel 

Mare, cand vom avea asfalt? 

    Raspunde d-l viceprimar: contractul de executie expira in data de 02.11.2021. 

    D-l Opris: am inteles bine, exista posibilitatea sa avem asfaltul turnat pe 

strada Stefan cel Mare pana pe 02.11.2021? 

   In replica, d-l viceprimar: toate cele 4 strazi, parte din obiectul de investitii 

trebuie sa fie finalizate pana pe data de 02.11.2021, evident in conditiile in care 

constructorul respecta contractul. 

    Presedintele de sedinta: Daca mai sunt observatii sau alte intrebari? Mai are 

cineva ceva de adaugat?  Nu. 

Epuizându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, multumesc pentru 

participare si declar închise lucrările sedintei ordinare  a Consiliului Local al 

orasului Odobesti, de astăzi, 26 august 2021. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Presedinte de sedinta,                                         Secretar general, 

           Sandu Corina-Violeta                                           Bouros Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Pentru ca au mai aparut urgente, care nu suporta amanare, d-l Primar propune 

modificarea ordinii de zi, prin adaugarea unor 3 proiecte de hotarare, respectiv: 

1. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu 

preselectie, cu oferta prin strigare, a materialului lemons rezultat din lucrarile 

efectuate pe fondul forestier, proprietatea U.A.T. – Oras Odobesti, situat in comuna 

Mera, pct. Valea Rea. 

2. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.151/2019, privind 

intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Construire Spital 

Orasenesc Odobesti, judetul Vrancea”. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea aplicarii Strategiei de Dezvoltare a 

 Orasului perioada 2009-2020, pana la elaborarea noii Strategii de Dezvoltare a 

orasului. 

 Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a sedintei de astazi a proiectelor 

de hotarare amintite. Cine este ,,pentru”? Cineva ,,impotriva”? Se abtine ,,cineva”? 

Cu unanimitate de voturi este aprobata suplimentarea ordinii de zi. 

 

 

La punctul 9 avem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2021. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 

Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva?( d-l Opris, d-na 

Codrescu, d-l Nedelcu). 

 Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 a fost 

adoptat  cu  un  nr. de 12  voturi ,,pentru,, si 3 ,,abtineri,,( d-l Opris, d-na 

Codrescu, d-l Nedelcu). 

       Va multumesc ! trecem la punctul 10 : 

         La punctul 10 avem proiectul de hotărâre privind inchirierea prin licitatie 

publica a unor imobile apartinand domeniului public si privat al orasului 

Odobesti. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? Nu. 



Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva? 

         Proiectul de hotărâre amintit a fost adoptat  cu  un  nr. de 15  voturi ,,pentru,,. 

        Vă mulţumesc! Trecem la punctul 11 : 

         La punctul 11  avem proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei II 

(Stat de functii) la H.C.L. nr.31/2021 pentru aprobarea numarului de 

personal, statului de functii si organigramei, cabinetului si aparatului de 

specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu”  a 

orasului Odobesti, judetul Vrancea. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? Nu sunt. 

Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva? 

           Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost adoptat  cu  un  nr. de 15  

voturi ,,pentru,,. 

       Va multumesc ! trecem la punctul 12 : 

        La punctul 12 avem proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de 

folosinta gratuita asupra unor terenuri atribuite beneficiarilor Legii 

nr.15/2003, republicata. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit?Nu. 

Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva? 

          Proiectul de hotărâre amintit a fost adoptat  cu  un  nr. de 15  voturi 

,,pentru,,. 

          Vă mulţumesc! Trecem la punctul 13 : 

  La punctul 13 avem proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie 

publica deschisa cu preselectie, cu oferta prin strigare, a materialului lemons 

rezultat din lucrarile efectuate pe fondul forestier, proprietatea U.A.T. – Oras 

Odobesti, situat in comuna Mera, pct. Valea Rea. 
Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? Nu sunt. 

Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva? 

           Proiectul de hotărâreexpus anterior  a fost adoptat  cu  un  nr. de 15  voturi 

,,pentru,,. 

Vă mulţumesc! Trecem la punctul 14 : 

 La punctul 14 avem proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 

nr.151/2019, privind intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 

investitii ,,Construire Spital Orasenesc Odobesti, judetul Vrancea”. 

 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 

D-l Primar : precizez ca am avut o intalnire cu reprezentantii Ministerului 

Dezvoltarii legata de PNRR, unde am inteles ca, cei de la Comisia Europeana nu 

finanteaza constructia de spitale, motiv pentru care, pentru a fi eligibil schimbam 



denumirea in Centrul Medical pentru Sanatate, care va avea cabinete medicale, 

saloane pentru internari de zi. 

Presedintele de sedinta : Sunt intrebari ? Nu. 

Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva? 

          Proiectul de hotărâre amintit a fost adoptat  cu  un  nr. de 15  voturi 

,,pentru,,. 

         Va multumesc ! trecem la punctul 15 : 

La punctul 15 avem proiect de hotarare pentru aprobarea aplicarii 

Strategiei de Dezvoltare a Orasului perioada 2009-2020, pana la elaborarea noii 

Strategii de Dezvoltare a orasului. 
Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 

D-l Primar : avand in vedere aparitia PNRR vom prelungi valabilitatea 

Strategiei de Dezvoltare 2009-2020 pentru a fi integrate si proiectele europene 

aferente acestui program.   

Presedintele de sedinta : Multumesc domnule Primar ! Intrebari ? Nu sunt. 

Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

Cine este „pentru”? „împotrivă”? se „abţine” cineva? 

         Proiectul de hotărâre amintit a fost adoptat  cu  un  nr. de 15  voturi ,,pentru,,. 

 


