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PROCES VERBAL 

incheiat astazi, 28 ianuarie 2021, in sedinta ordinara a Consiliului Local al 

orasului Odobesti, convocata de Primarul orasului Odobesti in baza  

Dispozitiei  nr. 7/2021 
           

                 

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

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

sedinta care se va desfasura on-line.   

 La sedinta participa viceprimarul orasului Odobesti, inlocuitorul Primarului 

orasului Odobesti si secretarul general al orasului Odobesti, Bouros Stefan. 

 Presedinte de sedinta este d-l Cristea Florentin, ales intr-o 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-l Cristea: Declar deschise lucrarile sedintei 

ordinare  a Consiliului Local al orasului Odobesti, de astazi, 28 ianuarie 2021, sedinta  

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

nr.7/2021, 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. 

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, domnule presedinte de sedinta sa supuneti spre 

aprobare procesul verbal al sedintei din data de 13 ianuarie 2021.  

 Presedintele de sedinta: Supun plenului Consiliului Local Odobesti procesul 

verbal al sedintei extraordinare din 13 ianuarie 2021.  

 Cine este ,,pentru”?,, Impotriva”?,, Abtineri”?  

 Cu 15 voturi ,,pentru”  procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 13 

ianuarie 2021 a fost aprobat.  

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

Primarului nr. 7/2021, care cuprinde: 



I. PROIECTE DE HOTARARI 

Proiect de hotarare privind vanzarea unui apartament  apartinand domeniului 

privat al orasului Odobesti, in baza Sentintei civile nr.8480/2019 a Judecatoriei 

Focsani. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat: Directia Administratie si Patrimoniu; 

Aviz: Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al orasului, 

urbanism, sistematizarea teritoriului, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura si agricultura; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Centrului de zi de asistenta si recuperare. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat: Biroul de Administratie Publica si Asistenta 

Sociala; 

Aviz: Comisia pentru probleme juridice, administratie publica, autoritate  

tutelara si asistenta sociala, protectie sociala, respectarea ordinii publice, a drepturilor 

si libertatilor cetateanului; 

 3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 

Odobesti in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in unitatile de invatamant din 

orasul Odobesti. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat: Biroul de Administratie Publica si Asistenta 

Sociala; 

Aviz: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, 

invatamant, sanatate, protectia mediului, culte, sport si agrement; 

 4. Proiect de hotarare privind numirea auditorului financiar extern la S.C. 

Servicii Urbane Odobesti S.R.L. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat: S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.; 

Aviz: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, 

invatamant, sanatate, protectia mediului, culte, sport si agrement; 

5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat: Directia Administratie si Patrimoniu; 

Aviz: Comisia pentru probleme juridice, administratie publica, autoritate  

tutelara si asistenta sociala, protectie sociala, respectarea ordinii publice, a drepturilor 

si libertatilor cetateanului; 

II. DIVERSE 

Avem si o completare la ordinea de zi, pentru ca a aparut o problema ce nu 

 mai suporta amanare, drept care supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu : 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 

interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii  

nr.416/2001, precum si persoanelor sanctionate cu obligarea prestarii unei 

activitati neremunerate in folosul comunitatii. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 



Raport de specialitate si referat: Directia Administratie si Patrimoniu; 

Aviz: Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al orasului, 

urbanism, sistematizarea teritoriului, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura si agricultura; 

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

 de voturi este aprobata completarea ordinii de zi. 

           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. 

Se intra in dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi : 

Presedintele de sedinta: Primul punct pe ordinea de zi este : Proiect de 

hotarare privind vanzarea unui apartament  apartinand domeniului privat al 

orasului Odobesti, in baza Sentintei civile nr.8480/2019 a Judecatoriei Focsani. 

Se prezinta materialele aferente de catre viceprimarul orasului, d-l Cristea. 

          Nu sunt discutii. 

Presedintele de sedinta: Daca sunt intrebari, va rog. Nu sunt, supun votului 

proiectul de hotarare initiat in acest sens: Cine este ,,pentru”? ,,Impotriva”?  

Se ,,abtine” cineva? D-l Isac.  Cu 14 voturi ,,pentru” si 1 ,,abtinere” (d-l Isac) 

proiectul de hotarare privind vanzarea unui apartament  apartinand domeniului privat 

al orasului Odobesti, in baza Sentintei civile nr.8480/2019 a Judecatoriei Focsani 

este adoptat. 

Trecem la cel de-al doilea punct, respectiv la proiectul de hotarare privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi de 

asistenta si recuperare. 

Prezinta materialele aferente d-l viceprimar.  

D-l Nedelcu: de cand intra in functiune acest centru? 

D-l viceprimar: dupa ce vor fi obtinute toate autorizarile necesare functionarii 

acestuia. 

          Nu mai sunt discutii. 

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare: Cine este 

 ,,pentru”? ,,Cineva impotriva”? Se ,,abtine” cineva? Cu 15 voturi ,,pentru” proiectul 

de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului 

de zi de asistenta si recuperare este adoptat. 

 Punctul 3: Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local Odobesti in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in 

unitatile de invatamant din orasul Odobesti. 

 Se prezinta proiectul de hotarare, drept care presedintele de sedinta invita liderii 

de grup sa faca propuneri; se procedeaza in consecinta: 

 D-na Coman: din partea PSD avem urmatoarele propuneri, cu mentiunea ca, 

potrivit Codului administrativ sa fie supuse votului secret: 



 -pentru Gradinita cu program prelungit nr.1 Odobesti propunerea noastra este in 

persoana d-lui Gabriel Chiriac; 

 - pentru Liceul Teoretic ,, Duiliu Zamfirescu” Odobesti, d-na Agafitei Adela-

Corina; 

 -pentru Liceul de Agricultura si Industrie Alimentara Odobesti, d-na Dan 

Andreea-Madalina; 

  D-na Codrescu: din partea PNL propunerile sunt: 

- -pentru Gradinita cu program prelungit nr.1 Odobesti propunerea noastra este  

d-l Opris Mihai-Sorin; 

- pentru Liceul Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti, d-l Isac Dan; 

-pentru Liceul de Agricultura si Industrie Alimentara Odobesti, d-l Nedelcu 

Mihai; 

 Se ia o pauza pentru completarea buletinelor de vot. 

 Supuse votului secret, propunerile in persoanele domnilor consilieri Chiriac, 

Agafitei si Dan au intrunit majoritatea voturilor consilierilor.  

 Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Odobesti in Comisia de 

evaluare si asigurare a calitatii in unitatile de invatamant din orasul Odobesti, cu 

propunerile aprobate: Cine este ,,pentru”? ,,Impotriva”? Se ,,abtine” cineva?  Cu 15 

voturi ,,pentru” proiectul de hotarare amintit este adoptat. 

La punctul 4 avem proiectul de hotarare privind numirea auditorului 

financiar extern la S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L. 

 Se prezinta materialele aferente. 

 Nu sunt discutii. 

Presedintele de sedinta: Sunt intrebari? Nu sunt. Supun la vot: Cine este 

,,pentru”? ,,Cineva impotriva”? Inteleg ca nu. Se ,,abtine” cineva? Cu 15 voturi 

,,pentru” proiectul de hotarare privind numirea auditorului financiar extern la S.C. 

Servicii Urbane Odobesti S.R.L a fost adoptat. 

 Urmatorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind 

aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea 

orelor de munca beneficiarilor Legii nr.416/2001, precum si persoanelor 

sanctionate cu obligarea prestarii unei activitati neremunerate in folosul 

comunitatii. 

 Se prezinta proiectul de hotarare. 

Nefiind discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

 hotarare cu titlul de mai sus : Cine este ,,pentru”? ,,Cineva impotriva”? Se 

,,abtine” cineva? Inteleg ca nu. Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului 

de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca 

beneficiarilor Legii nr.416/2001, precum si persoanelor sanctionate cu obligarea 

prestarii unei activitati neremunerate in folosul comunitatii este adoptat in 

unanimitate de voturi.  

Ultimul proiect aflat pe ordinea de zi  a sedintei de astazi este proiectul de 

hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

Se fac propuneri: 

D-l Cristea propune pe d-na Agafitei Adela. 



Nemaifiind alte propuneri, este supusa votului: Cine este ,,pentru”? ,,Cineva 

impotriva”? Se ,,abtine” cineva? In unanimitate propunerea este aprobata. 

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, cu mentiunea 

alegerii in functia de presedinte de sedinta pentru un mandate de 3 luni a d-nei 

Agafitei Adela-Corina: Cine este ,,pentru”? ,,Cineva impotriva”? Se ,,abtine” 

cineva? Cu 15 voturi ,,pentru” proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de 

sedinta este adoptat. 

La capitolul Diverse se inscrie cineva la cuvant? Dna Coman, d-l Opris, d-l 

Teluta. 

D-na Coman: in calitate de membru al Consiliului de administratie al 

Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti, va aduc la cunostinta faptul ca unul 

dintre elevii aceste institutii de invatamant nu a beneficiat de tableta, intrucat nu are 

current electric. 

D-l viceprimar: avem cunostinta despre caz, urmand sa facem o ancheta 

sociala in baza careia sa reusim sa conectam la retea familia respectiva. 

D-l Opris ridica mai multe probleme: 

- Reamplasarea limitatoarelor de viteza la Scoala si Gradinita Unirea si  

amplasarea unui limitator de viteza pe str. Cap. Diea; repararea bornei de la intrarea 

in oras dinspre Jaristea. 

Raspunde d-l viceprimar: la primavara vor fi remontate, cat despre str. Cap. 

Diea, dupa asfaltare se va analiza posibilitatea amplasarii unor limitatoare; la toate 

intrarile in oras vor fi amplasate borne noi. 

 Avem o interpelare din partea unui cetatean al orasului, d-l Donie, care 

intreaba cand este preconizat iluminatul public si canalizarea in cartierul sturza. 

 D-l viceprimar: va fi rezolvata problema odata cu extinderea retelelor din 

cartier. 

D-l viceprimar: Centrul Zonal de vaccinare functioneaza, asteptam 

programari. 

 D-l Opris felicita echipa primarului orasului Odobesti si aparatul de 

specialitate pentru implicarea in amenajarea si functionarea Centrului zonal de 

vaccinare Odobesti. 

Nu mai sunt discutii. 

Presedintele de sedinta: 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, 28 ianuarie 2021. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

            Presedinte de sedinta,                                         Secretar general, 

                Cristea Florentin                                            Bouros Stefan 

 


