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PROCES VERBAL 

incheiat astazi, 27 mai 2021, in sedinta ordinara a Consiliului Local al 

orasului Odobesti, convocata de Primarul orasului Odobesti in baza 

Dispozitiei  nr. 130/2021 
           

                 

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

ordinara, aferenta lunii mai 2021, a Consiliului Local al orasului Odobesti, sedinta 

care se va desfasura on-line.   

 La sedinta participa Primarul orasului Odobesti, d-l Daniel Nicolas si 

secretarul general al orasului Odobesti, Bouros Stefan. 

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

ordinare  a Consiliului Local al orasului Odobesti, de astazi, 27 mai 2021, sedinta  

convocata de Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas, prin intermediul 

Dispozitiei nr.130/2021, 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,  27.05.2021 ora 16,00 este considerat sediul Consiliului Local Odobesti, de 

unde asiguram suportul tehnic pentru desfasurarea sedintei, convocarea fiind facuta 

prin Dispozitia nr. 130 din 20 mai 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, domnule presedinte de sedinta sa supuneti 

spre aprobare procesul verbal al sedintei din data de 22 aprilie 2021.  

 Presedintele de sedinta: Supun plenului Consiliului Local Odobesti 

procesul verbal al sedintei ordinare din 22 aprilie 2021.  

 Cine este ,,pentru”?,, Impotriva”? (d-l Opris, d-l Isac),, Abtineri”?  

 Cu 13 voturi ,,pentru” si 2 ,,impotriva” (d-l Opris, d-l Isac) procesul verbal 

al sedintei ordinare din data de 22 aprilie 2021 a fost aprobat.  

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

Primarului nr. 130/2021, care cuprinde: 

I. PROIECTE DE HOTARARI 

1. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemptiune pentru 

imobilul-monument istoric ,,Casa Cureteanu”, cod VN-II-m-B-06535, situat in 

Odobesti, judetul Vrancea, str. Smardan nr.87. 

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; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului 

bugetar si a activitatilor extrabugetare la U.A.T. Odobesti si institutiile subordonate, 

pe anul 2020. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat:  Directia Economica si de Investitii; 

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

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

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind activitatile de 

taiere, depozitare si valorificare a lemnului rezultat din spatiile verzi si alte terenuri 

cu vegetatie forestiera situate in intravilanul orasului Odobesti. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Referat si Raport de specialitate: Serviciul Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta; 

Aviz: Comisia pentru probleme juridice, administratie publica, autoritate 

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

si libertatilor cetateanului; 

          4.Proiect de hotarare privind aprobarea ca plata serviciilor de salubrizare catre 

Operatorul care va castiga licitatia pentru colectarea si transportul deseurilor de pe 

raza judetului Vrancea, respectiv, Orasul Odobesti, sa se efectueze in baza unui tarif, 



precum si mandatarea A.D.I. ,,Vrancea Curata” sa incheie in numele si pe seama 

U.A.T. – Oras Odobesti, contractul de delegare a gestiunii cu operatorii, privind 

activitatile de colectare si transport a deseurilor de pe raza judetului Vrancea. 

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; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare Fundatura C.A. Rosetti, oras 

Odobesti”. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat:  Birou Dezvoltare Urbana; 

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

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

 6. Proiect de hotarare privind vanzarea unui apartament  apartinand domeniului 

privat al orasului Odobesti, in baza Sentintei civile nr.5647/2020 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; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

organizarea si executarea Serviciului public de transport local in regim de taxi pe 

teritoriul orasului Odobesti, judetul Vrancea, a Caietului de sarcini, precum si a 

Contractului-cadru de atribuire in gestiune delegata a Serviciului public de transport 

local in regim de taxi pe teritoriul orasului Odobesti, judetul Vrancea.  

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat:  Compartiment Transport public urban, 

inregistrare vehicule lente si autorizari;    

Aviz: Comisia pentru probleme juridice, administratie publica, autoritate  

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

drepturilor si libertatilor cetateanului; 

8. Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui bun mobil, LED 

 DISPLAY 300x200 cm, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, Casei de 

Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti. 

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; 

9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 



Referat si Raport de specialitate: Directia Economica si de Investitii; 

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

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

10. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor imobile 

apartinand domeniului public si privat al orasului Odobesti. 

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; 

 11. Proiect de hotarare 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. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 

Raport de specialitate si referat:  Compartiment Resurse Umane;    

Aviz: Comisia pentru probleme juridice, administratie publica, autoritate  

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

drepturilor si libertatilor cetateanului; 

 12. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra 

unor terenuri atribuite beneficiarilor Legii nr.15/2003, republicata. 

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; 

II. DIVERSE  

           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. 

 

 

 



 

 

           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 neexercitarea dreptului de 

preemptiune pentru imobilul-monument istoric ,,Casa Cureteanu”, cod VN-II-

m-B-06535, situat in Odobesti, judetul Vrancea, str. Smardan nr.87. 

         Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 

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

neexercitarea dreptului de preemptiune pentru imobilul-monument istoric ,,Casa 

Cureteanu”, cod VN-II-m-B-06535, situat in Odobesti, judetul Vrancea, str. Smardan 

nr.87. 

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 hotărâre privind aprobarea contului de 

inchidere a exercitiului bugetar si a activitatilor extrabugetare la U.A.T. 

Odobesti si institutiile subordonate, pe anul 2020. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit ? 

Doamnelor si domnilor consilieri, este cineva care are ceva de adaugat ? 

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

aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar si a activitatilor extrabugetare 

la U.A.T. Odobesti si institutiile subordonate, pe anul 2020. 

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

Isac, d-l Opris). 



 Proiectul de hotărâre a fost adoptat  cu  un  nr. de 12 voturi ,,pentru,, si 3 

,,abtineri,,( d-na Codrescu, d-l Isac, d-l Opris). 

           Vă mulţumesc! Trecem la punctul 3 : 

           La punctul 3 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind activitatile de taiere, depozitare si valorificare a 

lemnului rezultat din spatiile verzi si alte terenuri cu vegetatie forestiera 

situate in intravilanul orasului Odobesti. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? Inteleg ca 

nu. Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

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

          Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatile 

de taiere, depozitare si valorificare a lemnului rezultat din spatiile verzi si alte 

terenuri cu vegetatie forestiera situate in intravilanul orasului Odobesti. a fost 

adoptat  cu  un  nr. de 15  voturi pentru. 

Vă mulţumesc! Trecem la punctul 4 : 

La punctul 4 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea ca plata 

serviciilor de salubrizare catre Operatorul care va castiga licitatia pentru 

colectarea si transportul deseurilor de pe raza judetului Vrancea, respectiv, 

Orasul Odobesti, sa se efectueze in baza unui tarif, precum si mandatarea A.D.I. 

,,Vrancea Curata” sa incheie in numele si pe seama U.A.T. – Oras Odobesti, 

contractul de delegare a gestiunii cu operatorii, privind activitatile de colectare 

si transport a deseurilor de pe raza judetului Vrancea. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 

D-l Isac : care este nivelul de reciclare/colectare a deseurilor ? 

Raspunde d-l Primar : trecerea de la taxa la tarif nu are legatura cu nivelul 

de reciclare/colectare, zonele urbane ce fac parte din Vrancea Curata vor aplica 

tarif, care va fi diferentiat in functie de cantitatea de gunoi ridicata ; in ceea ce 

priveste reciclarea si colectarea selectiva, Primaria Odobesti nu a fost penalizata 

pentru neindeplinirea acestora. 

D-l Isac propune un amendament in sensul ca plata sa se faca in functie de 

gradul de reciclare. 

D-l Primar, in replica : caietul de sarcini este intocmit in baza legislatei in 

vigoare si nu putem prin HCL sa modificam cadrul legal. 

D-l Opris : pentru cetatenii si persoanele juridice care au platit taxa de 

salubrizare pentru tot anul, ce se intampla daca intra Vrancea Curata? 

D-l Primar : sumele vor fi returnate sau compensate cu alte obligatii. 

Presedintele de sedinta : supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea ca plata serviciilor de salubrizare catre 

Operatorul care va castiga licitatia pentru colectarea si transportul deseurilor de pe 

raza judetului Vrancea, respectiv, Orasul Odobesti, sa se efectueze in baza unui tarif, 

precum si mandatarea A.D.I. ,,Vrancea Curata” sa incheie in numele si pe seama 

U.A.T. – Oras Odobesti, contractul de delegare a gestiunii cu operatorii, privind 



activitatile de colectare si transport a deseurilor de pe raza judetului Vrancea a fost 

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

Vă mulţumesc! Trecem la punctul 5 :  

La punctul  5 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare 

Fundatura C.A. Rosetti, oras Odobesti”. 

Sunt discutii? Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare 

amintit? 

      Supun la vot proiectul  de  hotărâre: 

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare Fundatura C.A. Rosetti, 

oras Odobesti” a fost adoptat  cu  un  nr. de 15 voturi ,,pentru,,. 

        Vă mulţumesc! Trecem la punctul 6 : 

         La punctul 6 avem proiectul de hotărâre privind vanzarea unui 

apartament  apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, in baza 

Sentintei civile nr.5647/2020 a Judecatoriei Focsani. 

Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 

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 7 : 

La punctul 7 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea Serviciului public de 

transport local in regim de taxi pe teritoriul orasului Odobesti, judetul Vrancea, 

a Caietului de sarcini, precum si a Contractului-cadru de atribuire in gestiune 

delegata a Serviciului public de transport local in regim de taxi pe teritoriul 

orasului Odobesti, judetul Vrancea. 

          Daca sunt observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 

        Presedintele de sedinta : Sunt intrebari ? Nu. Supun la vot proiectul  de  

hotărâre: 

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

organizarea si executarea Serviciului public de transport local in regim de taxi pe 

teritoriul orasului Odobesti, judetul Vrancea, a Caietului de sarcini, precum si a 

Contractului-cadru de atribuire in gestiune delegata a Serviciului public de transport 

local in regim de taxi pe teritoriul orasului Odobesti, judetul Vrancea a fost adoptat  

cu  un  nr. de 15 voturi pentru. 

       Vă mulţumesc! Trecem la punctul 8  aflat pe ordinea de zi a sedintei de astazi:  

           La punctul  8 avem proiectul de hotărâre privind darea in administrare 

a unui bun mobil, LED DISPLAY 300x200 cm, apartinand domeniului privat 

al orasului Odobesti, Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti. 
Daca aveti observatii pe marginea proiectului de hotarare amintit? 



      D-l Opris : Cum se procedeaza cu acest panou ? Sunt si informatii de interes 

public, dar si multi operatori economici care vor sa aiba acces. 

       D-l Primar : in acest sens acordam dreptul de administrare Casei de Cultura, 

pentru a fi valorificat urmand sa aprobam un tarif, in baza caruia se vor presta 

servicii de publicitate. 

 Mai sunt intrebari ? Inteleg ca 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,,. 

      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,,. 

        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: am votat impotriva procesului verbal intrucat nu s-a consemnat 

discutia avuta cu d-nii consilieri Chiriac si Codrescu; legat de deratizare 

/dezinfectie in scarile de bloc, am inteles ca este o cutuma ca aceasta sa fie 

efectuata de catre firma care asigura dezinsectia/dezinfectia orasului; propun ca 

aceasta activitate sa fie preluata de SC Servicii Urbane Odobesti. 

       D-l Primar: dezinsectia se face etapizat, in anumite momente, cand primim 

avertizari de la DSP, la fel si in scarile de bloc, insa este obligatia asociatiei de 

proprietari sa se ocupe; in ceea ce priveste preluarea de catre Servicii Urbane sunt 

necesare avize si autorizari, nu ne putem permite sa riscam un dezastru, de aceea 

ne adresam firmelor specializate. 

        D-l Nedelcu: Gradinita de la Unirea - cine se ocupa de tunsul ierbii? 

Educatoarea a cerut ajutorul parintilor; propun sa se ocupe salariatii Primariei. 

       D-l viceprimar: aceasta sarcina revine Gradinitei. 

     D-l Primar: patrimoniul unitatii de invatamant apartine Consiliului Local, 

fiind data in administrarea acesteia, care are obligatia intretinerii ca un bun 

proprietar, ceea ce inseamna reparatii curente, cheltuieli intretinere, plata utilitati, 

etc; Gradinita are personal de ingrijire si curatenie caruia ii revine aceasta sarcina 

si care este platit prin grija ISJ. 

       D-l Nedelcu: cu dezinsectia impotriva capuselor, tot Gradinita de ocupa? 

       D-l Primar; potrivit avertizarilor DSP, vor fi actiuni de dezinsectie 

specializate. 

       D-na Ghetla: suplinesc directorul Gradinitei nr.1 Odobesti si am cunostinta 

despre defectarea motocoasei din dotarea Gradinitei Unirea, insa va asigur ca ma 

voi ocupa de rezolvarea acestei probleme semnalate si o sa si investighez cele 

referitoare la ajutorul solicitat de catre cadrul didactic, parintilor. 

       D-l Opris: nu-i normal sa va adresati necuviincios fata de d-l consilier local 

Nedelcu, veteran de varsta. 

      D-l Primar: varsta inaintata este un lucru pe care-l dorim tuturor, dar odata cu 

aceasta vine si intelepciunea si apreciez ca nu trebuie sa ne facem ca nu intelegem 

cine are obligatia lucrarilor de intretinere a  gradinitei, desi a fost explicat de doua 

ori in sarcina cui cade rezolvarea acestei probleme; Primaria Odobesti va fi alaturi 

intotdeauna si daca am fi stiut ca exista o problema, am fi rezolvat-o; rog pe d-l 

viceprimar sa dispuna tunderea ierbii din curtea institutiei de invatamant; mereu 

am dat dovada de intelegere si intelepciune. 

      D-l Opris: felicitari pentru actiune! Scolile si gradinitele isi incheie activitatea 

in iunie, nu se poate avansa aceasta actiune, intrucat ati zis ca va avea loc in iulie. 

      D-l Primar: timp de 48 de ore, copiii nu au voie sa se aseze pe iarba, doar in 

weekend s-ar putea. 

    D-l Isac: toti consilierii PNL sunt blocati pe pagina de facebook a Primariei; s-a 

consemnat in procesul verbal anterior, dar nu s–a remediat. 

      D-l Primar: probail au fost comentarii licentioase. 



      D-l Girleanu: sunteti deblocati, verificati, va rog! 

      D-l Opris: revin la problema limitatoarelor din preajma scolilor, vor fi 

remontate? 

     D-l viceprimar: ne-am axat pe tunsul ierbii, de luni avem in vedere acest lucru; 

asigur pe d-l Primar ca ori de cate ori au fost probleme la scoli s-au remediat. 

       D-na Codrescu: d-l Nedelcu a raspuns asa pentru ca d-l viceprimar l-a supus 

la o recapitulare, ori in sedinta de consiliu trebuie sa ne respectam reciproc. 

       D-l Primar: sunt in aceasta functie de 17 ani si niciodata nu am lasat sa treaca 

pe langa mine o problema cu care se confrunta institutiile sau cetatenii; cu toata 

responsabilitatea, va repet, daca eram informati ca Gradinita nu poate efectua 

taierea vegetatiei, o faceam noi cu operativitate.         

     S-a dat citire si unor interpelari venite din partea unor cetateni, respectiv: 

- Cand se dau locuintele sociale? 

- Iarba din zona T-urilor incurca vizibilitatea; 

- Familiile putin numeroase care produc mai putin gunoi decat cele mai 

numeroase - cum se va face diferentierea? 

- Canalizarea pe strada Ion Motoc; 

       Raspunde d-l Primar: s-a semnat contractul, potrivit caruia la sfarsitul 

anului vor fi finalizate si ulterior atribuite locuintele sociale; s-a predat 

amplasamentul din zona respectiva catre constructor si nu mai putem interveni, 

roaga pe d-l viceprimar sa verifice; exista un tarif si se va factura in functie de 

cantitatea predata; s-a inceput etapa a II-a POIM, probabil la sfarsitul anului sau 

inceputul anului viitor se va rezolva problema canalizarii. 

       D-l Opris: cum se va calcula gunoiul? 

        D-l Primar: fiecare gospodarie are o europublela= 0,76 mc, in functie de cate 

ori se ridica acea pubela se taxeaza. 

    Daca mai sunt observatii sau alte intrebari? 

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, 27 mai 2021. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

            Presedinte de sedinta,                                         Secretar general, 
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