
Judetul Teleorman 
ConsiJiuJ local al municipiului Turnu Magurele 

PROCESVERBAL 
Incheiat astiizi 30.08.2018 


I'n ~edinta ordinarii a Consiliului Local al municipiului Turnu Miigurele, 

unde participii ] 9 consilieri din totalul de ] 91n functie 


Prin Dispozitia Of. 588/27 .06.2018 atributiile prevazute de art.117 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale secretarului 
municipiului Turnu Magurele, jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian, au fost delegate doamnei jr. 
Ba.descu Iulica Gratiela. 

Doamna jr. Badescu Iulica Gratiela - ~ef serviciul juridic ~i administratie publica locala., 
deschide ~edinta ~i informeaza Consiliul Local cii, prin dispozitia or. 755 din 24.08.2018, acesta a 
fost convocat In ~edinta ordinara. 

Din totalul de 19 consilieri locali In functie, 19 sunt prezenti. 
Doamna jr. Blidescu Iulica Gratiela supune spre aprobare procesul verbal al ~edintei de Indarn 

din 24.08.2018 care este aprobat In forma redactata cu 19 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte de ~edintii, Vasile Razvan Delcea, prezinta urmatoarea ordine de zi: 

I. Proiect de hotarare privind predarea c~itre Ministerul DezvoItarii Regionale ~i Administratiei 
Publice prin Compania Nationala de Investitii - C.N.!. S.A. a amplasamentului ~i asigurarea 
conditiilor In vederea executarii obiectivului de investitii "CONSTRUIRE BAZIN DE INOT 
DIDACTIC - PROIECT PILOT, strada ~oseaua Alexandriei, Of. 7, municipiul Tumu Magurele, 
judetul Teleorman" 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru 
gospodanrea localita~i, precum ~i constatarea faptelor ce constituie contraventie 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini ~i instructiuni pentru ofertanti pentru 
Inchirierea unui spatiu excedentar din cadrul obiectivului Punct control ~i trecere a frontierei cu bacul 
Turnu Magurele - Nikopol 

4. Proiect de hotarare privind adoptarea unor miisuri I'n vederea stabilirii chiriilor pentru locuintele 
construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte la nivelul municipiului Turnu Magurele 

5. Proiect de hornrare privind aprobarea listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social conform 
Legii or. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iunie 2018 la nivelul municipiului 
Turnu Magurele. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care urmeaza sa efectueze 
ac!iuni sau Jucran de interes localla nivelul municipiului Turnu Magurele. 

7. 	Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta pe durata determinata 
8. 	Diverse 

Domnul Pre~edinte : In afara ordinii de zi mai sunt trei proiecte: 
-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 

Turnu Magurele In consiliile de administratie ale unitatilor de Invatamant preuniversitar de stat din 
municipiul Turnu Magurele pentru anul ~colar 2018 - 2019 

-Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local or. 157/25.10.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare infrastructura de 
apa ~i canalizare pe strada Taberei din municipiul Turnu Magurele" ~i a categoriilor de cheltuieli ce 
nu se finan!eaza prin Programul National de dezvoltare locala 

-Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local or. 158/25.10.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabi1itare infrastructura de 
apa ~i canalizare pe strada Chimiei (tronson cuprins Intre strada General David Praporgescu ~i strada 
Stadionului) din municipiul Turnu Ma.gure1e" ~i a categoriilor de che1tuieli ce nu se finanteaza prin 
Programul national de dezvoltare locala 

Domnul Pre~edinte supune la vot ordinea de zi Impreuna cu proiectele din afara ordinii de zi, 
aceasta fiind aprobata cu 19 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare or. 1 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 



Domnul Pre~edinte prezinUi proiectul de hotadire nr. 2 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, aviz cu amendamente. 

Domnul consilier Gheorghe Mihai : amendamentul a fost propus de catre domnul consilier 
Craeea Claudiu Daniel 

Domnul Pre~edinte: va rog sa 11 cititi 
Domnul consilier Gheorghe Mihai: domnul consilier motiveaza Intruciit sunt diferente In 

cuantumul amenzilor Intre persoanele fizice ~i cele juridice propunerea este sa fie in mod egal 
euantumul amenzilor la nivelul persoanelor fizice ~i juridice ~i In functie de suprafata unitatii de 
masura 

Domnul consilier Blciu Constantin: numai putin ca trebuie facuUi 0 rectificare pentru ca nu se 
intelege nimic. Intrudlt este 0 diferenta Intre nivelul amenzii la persoane fiziee ~i juridice, s-a propus 
ca nivelul amenzii sa fie pentru ambele la fel, la nivelul persoanei fiziee. Mi zis ca sa fie la amandoua 
la fella nivelul persoanei fizice ~i juridice, ee e aia? 

Domnul consilier Gheorghe Mihai: In procesul verbal este trecut c1ar, este semnat, eu am dat 
citire exact cum este trecut In procesul verbal 

Domnul consilier Blciu Constantin: deci, am fiicut rectificarea, la nivelul persoanei fizice 
Domnul Pre~edinte: la nivelul persoanei fizice este amendamentul domnului consilier 
Domnul consilier Blciu Constantin: corect, a~a este 
Domnul Pre~edinte supune la vot amendamentul, acesta fiind votat eu 7 voturi pentru, 12 voturi 

impotriva 
Domnul consilier Cacea Claudiu Daniel: ~i 0 abtinere. Eu am 0 societate comenrciala ~i era In 

conflict de interese sa votez pentru 
Domnul Pre~edinte: trebuie sa reluam votul pentru ca este 0 inadvertenta, 6 voturi pentru, 11 

voturi impotriva (domnul consilier Cristea Florentin, domnul consilier Vasile Razvan Delcea, domnul 
consilier Mitroi Teodor, domnul consilier Gheorghe Mihai, domnul consilier Pruna Marinel Viorel, 
domnul consilier Julea Florea, domnul consilier Dugheanu Daniel, domnul consilier Mohora Catalin 
Marius, doamna consilier Atheneu Aura, domnul consilier Lamba Daniel ~i domnul consilier Dinca 
Nelu) ~i 2 abtineri (domnul consilier Cracea Claudiu Daniel, domnul consilier Manea Tudor) 

Doamna jr. Badescu Iulica Gratiela: amendamentul nu a fost adoptat 
Nemaifiind alte discutii domnul Pre~edinte supune la vot proiectul de hotiirare, aeesta fiind 

adoptat cu 12 voturi pentru ~i 7 voturi Impotriva (domnul consilier Cracea Claudiu Daniel, domnul 
consilier Blciu Constantin, domnul consilier Neagu Liviu Anghel, domnul eonsilier Pauneseu 
Georgica, domnul consilier Ene Marin, doama consilier Mohora Steluta ~i domnul eonsilier Ragabeja 
Eugen) 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotiirare nr. 3 care are aviz favorabil de la cornisia de 
specialitate, aviz cu amendamente. 

Domnul consilier Gheorghe Mihai: domnul consilier Neagu Liviu Anghel propune ca perioada 
de Inehiriere sa fie de maxim 1 an 

Domnul Pre~edinte supune la vot amendamentul, acesta fiind votat cu 5 voturi pentru, 12 voturi 
Impotriva, 3 abtineri 

Domnul consilier Cracea C1audiu: 2 abtineri, rni s-a piirut ea a ridieat mana ~i domnul Blciu 
Domnul consilier Blciu Constantin: 3 abtineri, dansul ~i noi doi 
Domnul Pre~edinte: calculul nu iese 
Domnul consilier Blciu Constantin: a fost foarte c1ar 
Doamna jr. Badeseu Iuliea Gratiela: 4 voturi pentru, 12 voturi impotriva (domnul consilier 

Cristea Florentin, domnul consilier Vasile Razvan Delcea, domnul eonsilier Mitroi Teodor, domnul 
consilier Gheorghe Mihai, domnul eonsilier Pruna Marinel Viorel, domnul consilier Julea Florea, 
domnul eonsilier Dugheanu Daniel, domnul consilier Mohora Catalin Marius, doamna eonsilier 
Atheneu Aura, domnul consilier Lamba Daniel, domnul consilier Dinea Nelu ~i domnul consilier 
Manea Tudor) ~i 3 abtineri ( domnul consilier Cracea C1audiu Daniel, domnul consilier Paunescu 
Georgica ~i domnul consilier Blciu Constantin) 

Doamna jr. Biidescu Iulica Gratiela: amendamentul nu a fost adoptat 
Nemaifiind alte discutii domnul Pre~edinte supune la vot proiectul de hotiirare, acesta fiind 

adoptat eu 14 voturi pentru, 1 voturi Impotriva (domnul consilier Ene Marin) ~i 4 abtineri (domnul 
consilier Neagu Liviu Anghel, domnul consilier Pauneseu Georgica, doamna eonsilier Mohora 
Steluta ~i domnul consilier Ragabeja Eugen) 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotiirare nr. 4 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 



Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de nr. 5 care are aviz favorabil de la de 
speciaIitate, se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru ~i I vot 
impotriva (domnul consilier Tudor). 

Domnul Pre~edinte prezinHi proiectul de nr. 6 care are aviz favorabil de la comisia de 
nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentro. 

DomnuJ prezinHi proiectul de hotarare nr. 7 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate. 

Domnul solicita propuneri pentru alegerea pre~edjntelui de ~edinla. 
Domnul consilier Mohora CataJin Marius: propun pe domnuJ MihaL 
Nemaifiind alte propuneri domnul supune la vot proiectul de hotarare, acesta fiind 

adoptat eu 19 voturi pentro. 
Domnul prezinUi proiectul de hotarare nr. 8 care are aviz favorabil de la eomisia de 

specialitate. 
Domnul consilier Biciu Constantin: numai putin. Ati trecut ~i nu de 

discutii 
Domnul Pre~edinte: am intrebat domnule consilier dar erap prins intr-o discutie paraleHi. Am 

Intrebat dar, va rog, daca aveti discupi. 
Domnul consilier Biciu Constantin: deci, e yorba de repartizarea reprezentantilor in Consiliului 

local In Consilii Ie de administralie ale ~colilor. am mai supus de nu ~tiu ciUe ori, ered ca de vreo J0 
ori. cuiva Intr-un consiliu de administrape trebuie sa Intocmeasca un 
raport, eel pu!in anuaI, pentru eel care I-a trimis acolo. reprezentantii no~trii, top reprezentantii 
no~trii In consiliile de fie ca sunt la ~coli, la spitale, sau In alta trebuie sa 
Intocmeasca cel putin un raport anua] catre Consiliu] local, care I-a trimis acolo. Pentro ca I-am 
trirnis sa desIa!?oare 0 activitate ~i trebuie sa ne spuna ce a Iacut acolo, indiferent ca este remunerat 
sau nu. Are aceasta obligatie Nu s-a niciodata acest nu am vazut niciun 
raport de acest fel ca atare, noi pana acum, la acest capitol am functionat ilegal. Vreau sa va 
propun ca incepand de acum lnainte, sa avem intocmit cate un raport ditre Consiliul local de fiecare 

al Consiliului local lntr-un consiliu de administrape. Sa intram in legalitate ~i In 
normalitate. 

Prqedinte: alte discutii 
Domnul consilier Manea Tudor: eu cred ca acest raport sa il dumneavoastra de 

fiecare data. 
Domnul consilier Constantin. nu obligat sa Il depuna ~i eu II eitesc atunei 

cand vreau eu sau ca.nd se hotara~te In cadrul Consiliului local. 
Domnul consilier Manea Tudor: in baza carei legi este sa depuna acest raport? Nu 

discutam acum, dar In baza carei este obligat? 
Domnul consilier Biciu Constantin: de cand s-au de administrape 
Domnul consilier Manea Tudor: am I'n}eJes ce ati spus dumneavoastra, dar va In baza 

carei este obligat 
Domnul consilier Biciu Constantin: inclusiv In legea socitatilor comerciale. De dl.nd s-a 

infiintat notiunea de consiliu de administratie, este consiliu de administratie ~i 
aceasta reprezentantii In consiliile de administratie ai unor institutii vor Intocmi 
catre acele institutii. Nu se specifica bianual etc. Dar se spune ca vor intocmi r"'Y'''''',,.,.,,, 

Domnul consilier Manea Tudor: dar dumneavoatra puteti sa-l soIicitati, asta cu siguranta 
Domnul consilier Biciu Constantin: uite J-am solicitat acum ~i I-am mai solicitat de 7 ori 
Domnul alte discutii sunt? 
Domnul consilier Pruna Marinel Viorel: In principiu suna frumos ce spune colegul, domnu] 

Biciu, dar eu am 0 curiozitate, Intr-un consiliu de administratie unde avem .-pT',."""" 
~i sunt 3 sau 4 reprezentanti ai partidelor politice acolo ~i fiecare are cate 0 idei, dite 0 

propunere, voteaza diferit in consiliile de adrninistralie, ce fac? venim cu cate 4 nlT~()~'rtp 
Domnul consiIier Blciu Constantin: nu nu 
Domnul consilier Pruna Marinel Viorel: dumnealui vrea un raport. $i la Spital sunt mai multi, 

sau la Apa Serv 
Domnul consilier Cacea Claudiu fac cate un raport de activitate catre partid 
Domnul consilier Pruna Marinel VioreI: fac cate un raport catre partid, asta vreau sa spun 
Domnul consilier Blciu Constantin: domnul Prunil, dumneavoastra nu ati Inteles ce am spus eu. 

nu am spus ca trebuie sa intocmeasca cate un raport de activitate ~edinta. Eu am 
spus ca trebuie sa Intocmeasca un raport anual 



Domnul consilier Pruna Marinel Viorel: am Inteles 
Domnul Constantin: ~i dind II lntocme~te el spune: la capitolul cutare eu nu am 

fost de acord. Si asta e tot 
Domnul ~onsilier Pruna Marine! Viorel: nu or sa lnteleaga cei din consUiile de adminsitratie de 

la Apa serv, sunt 4 
Domnu1 consilier Paunescu Georgica: nu este yorba de 
Domnul consiJier Pruna Marinel: la din 
Domnul consilier Blciu domnu! 0 fiecare reprezentant In consilii Ie 

administratie lntocme~te cate un daca sunt 3 reprezentanti, 2 de la PSD ~i 1 de la 
fiecare Intocme~te cate un raport, cei dol reprezentanti fac cate un raport ~i al nostru Intocme~te 

un raport 
Domnul consilier Pruna Marinel Viorel: asta am spus ~i eu, trei rapoarte lntr-o ~edinta Inseamna 
Domnul consilier Bkiu Constantin: bine'i'nteles, vine cu raportul lui 
Domnu1 domnul Pruna, Apa serv ~i ?colile nu au muhe lucruri In comun, dedit 

cil folosesc apa curenta toate unita~ile. Am H'~""'''''''' 
consilier Cacea Claudiu Daniel: nu am vorbit cu domnu1 dar cred ca e mai 

simpla treaba, ~i cred ca se In primu! rand la cei care sunt In consiliile de administrati ale 
~colilor ca nu avem niciun contact cu ei, sunt pu~i de dumneavoastra ~i la ei ne referim In 
principal. Cel de la ~coli, daca yin cu un rapOrt anual, avand In vedere ca Ie-am dat votul ~i i-am 
delegat acolo, In de nu daca este In sau nu este prevazut In 

dar, corect de Consiliullocal ar fi sa dea un raport anual, sumar. Este bine pentru !?coli? 
Domnul Constantin: cum ar fi sa avem pe cineva In consiliul de ~i 

faca acolo de cap tara sa ne raporteze. Nu e posibil a~a ceva 
Domnul In nu prea fac de cap, domnule inginer, pentru ca In consUiile de 

~tiu despre ce este v~rba, la 0 rna refer. e vorba de bani, de 

Domnul consi!ier Manea Tudor: eu nu de ce se fac propuneri eonsiliile de 
administratie ale ~coli!or di am vazut eli acolo unde se dau bani e bataie mare. La ~coli unde 
nu se bani nu e bataie mare, sa ~titi, ~i unde este de mundi. 

Domnul consilier domnu]e Manea, nu ni s-a solicitat 
domnule Pre~edinte, sunt interpretari care nu au cu 

mea 
Domnu! noi am punctul dumneavoastra de vedere ~i s-a notat 
Domnul consHier Bkiu Constantin: deci, nu are cu mea. discuta acum 

dan!?i sunt ehestiuni in afara subiectului 
Domnul consilier Manea Tudor: awt proiectu! de hotarare Inainte eu 48 de ore, tr:<l:buia sa 

solicite cineva. Trebuiau propuneri acum, aici. Puneti pe masa propuneri 
Domnul consilier Cracea Claudiu Daniel: facem acum? 
Domnul consi!ier Manea Tudor: nu nieio gluma. Nu faceti nieio propunere pentru di nu 

sunt 
Domnul Pre~edinte: v-a~ ruga sa ne limitam la continutul proiectului 
Domnul consilier Constantin: domnule Pre~edinte, ceea ce spune domnul Manea este In 
ordinii de a~tepte rubrica diverse 
Domnul Manea Tudor: de ee este in ordinii de Nu 
Domnul domnule Manea, va rog sa Incetati dialogul eu domnul consilier Blciu 
Domnul consilier Manea Tudor: sa Imi de ce este in afara ordinii de zi 
Domnul Pre=?edinte: va explica ulterior. S-a retinut ce a spus domnul eonsilier Bkiu. Va rog sa 

ne tntoarcem la de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii domnu! supune la vot proiectul de hotarare acesta fiind 

adoptat eu 19 voturi pentru 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 9 care are aviz favorabil de la comisia de 

"'IJ·~""u".aL'v, nefiind discutii se supune la vot, acesta adoptat eu 19 voturi pentru 
Domnul Pre~edinte proiectul de hotadire nr. 10 care are aviz favorabil de !a eomisia de 

specialitate. discutii se supune la vot, acesta adoptat cu 19 voturi 
Domnul Pre~edinte: se trece la punctul diverse 

DomnuJ consiIier Manea Tudor: sa-mi raspundii domnul Biciu ce nu era la obiect acea 
intrebare a mea. Discutam despre reprezentantii in eonsiliile de administratie ale ~colilor. 
Dumneavoastra ati primit mapa Cll 48 de ore lnainte, a~a cum scrie In da? Ati mapa, nu? 



Domnul Constantin: da domnule, am primit materialele 
Domnu] consilier Tudor: ati primit dreptul sa propuneri 
Domnul consilier Blciu Constantin: deci, Inca 0 data, de ce spun ca este in afara. Obiecfiunea 

mea a ca nu se raport. Nu a fost cu faptul cil. convine un 
reprezentant sau altu!. Nu a fost nicio afirmatie de asta. Din acest motiv i-am spus domnului 

ca este In afara ordinii de zi 
I-'r"",,"ri1r,t,,· alte ,'r,rp'"VP'nr 

sa discutam 0 hotm-are a Consiliului local 
data In anul 20] 5, deci, este yorba de Hotararea nr. 139/27.10.2015 ~i prive~te 
comercializarii bauturilor alcoolice pe raza municipiului Turnu Magurele In orar 
06.00 de catre unitatile de 	 cu amilnuntul altele decat cele cu regim bar/restaurant. 

a fost atacata la ~i la Consiliul concurentei ~i a fost 
Modificarea a constat in felul urmator: se anuleaza articolul 2 din Hotm-are care prevede amenda ~i 

care constata contraventiile. Am observat ca, In primul Politia aplica amenzi comerciantului 
~i nu celui care consuma, In baza Legii nr. 6111991 ~i In baza aeestei Hotarari a Consiliului local. 
Este ceva in neregula pentru ea, Legea nr. 61 prevede amenda consumatorului ~i nu comerciantului. 
$i ar trebui pentru data viitoare anulata hotararea asta pentru cil este total aiurea. 

Domnul hotararea asta a avut la baza unor care erau 
din dite mi-a duc eu aminte, de doua sau de trei din ora~ unde efectiv se consumau Muturi 

toata ~i cred ca fost martor al unor incidente cauzate de acest 
eonsum de alcoo!. 

Domnul Ragabeja deci, noi nu vorbim de cons urn 
Domnul Pre~edinte: atacat 2 pentru cil nu da ~",.~,,~. 
Domnul consilier Ragabeja Eugen: eu am ointrebare. Amta timp 

hotararea mai sta In picioare? Cu amenda, vreau sa zic. 
Domnul Pre~edinte: a fost atacata hotararea In ansamblul ei? Sau articolul 2? 
Domnu} consilier Cracea Claudiu: nu, s-a ~i votat, a fost scoasa 
Domnul consilier Ragabeja a fost scoasil. Eu vreau sa zic: la 1 hotararea 

In felul urmator: "Pentru asigurarea climatului de ordine ~i lini~te publica necesar 
normale a activitatii economice ~i ~i promovarea unor civilizate 1n 

" se interzice comercializarea de bauturi alcoolice de la ora 22:00 la ora 06:00 
Articolul 2 spune ca art. ] constituie contraventie ~i se 

"<U''-'~''VU,'-'<L,~a eu amenda de la 500 lei la 1.500 lei". Articolul 3 "Contraventiile se constata de catre 
agenti de politie din cadrul Politiei municipiului Turnu Magurele ~i de catre ofiteri sau subofiteri din 
cadrul landarmeriei Romane". Aceste doua articole, 2, cel care prevede amenda ~i 
articolul 3, cel care prevede cine constata au fost modificate. Articolul 2 i~i lneeteaza 
aplicabilitatea, este v~rba articolul 3 a fost In felul urmator: 
act va fi comunicat Institutiei Prefectului ludetul primarului municipiului 
Turnu Magurele, Politiei Turnu Magurele ~i Sectiei landarmi Turnu Magurele" 

Domnul s-a notat, s-a retinut 
Domnul consilier Claudiu Daniel: domnule am 0 propunere ca sa se rezolve 

treaba asta: ori anulam hotararea, on faceti 0 adresa eatre Politie, probabil ca le-a venit decat 
hotararea initialS. ~i modificarea nu mai sau nu nu ~tiu ce se 
Pentru ca, de curand, eineva a amendat exact pe treaba asta. A fost comerciant, ~i a atacat. De ce 
sa oamenii prin judeeati. Deci, ori catre Politie 

Domnu! viceprimar Cristea Florentin: a 
ca a fost amendat Politie 

Domnul eonsilier Claudiu Daniel: 1n baza Hotararii de Consiliu local 
Domnu! eonsilier Ragabeja In proeesul verbal, eu am vazut cil serie: In baza Hotararii 

nr. 139. Iar Politia are competenta sa dea pe nr. dar pe nr. 61 se prevede consumul 
de Mutun ~i nu comercializarea 

Domnul Pre~edinte: princlplU, sunteri de acord ca nu e bine sa se consume bauturi 
alcoolice intre orele 22:00 ~i 06:00 In Turnu Magurele 

Domnul consilier Ragabeja eonsumul este una, comercializarea este altceva 
Domnul Pre~edinte: la carciuma rna nu la magazin 

Domnul consilier Cracea Claudiu Daniel: la balci ce nu ari luat masuri, domnule Pre~edinte 
Domnul nu am fost domnule consilier 

a plecat 

http:139/27.10.20


Domnu! consi!ier Cracea Claudiu Daniel: In proiectu! de hotarare spunea ca se !imita la spapi.<! 
Peco sa yanda bauturi, dar s-a viizut In balei 

Domnu! Pre~edinte: daca e balci.~titi ca la baci se mai Intampla, domnule consilier. Tineri 
minte din copilarie, ca baciul era bucuria noastra 

Domnul consilier Cracea Claudiu Daniel: aplicarea legii In mod diferentiat 
Domnul consilier B1ciu Constantin: ca sa Iamurim problema, Politia ~i landarmeria nu au 

dreptul sa aplice legi la comanda Primariei. Daca Primana ia 0 hoUirare, cum este cea cu amenzile 
pentru dezapezire, sau altceva, se aplica amenda prin reperezentantii Primariei, adica sanctiunile 
respective. Nu se poate duce Politia sa aplice amenzi pe Hotararile Consiliului local. Cum aplica 
Politia amenda, daca am zis ca aici nu este statie de autobuz ~i opre~te, politistul se duce ~i 11 
amendeaza In baza legiIor lui ca a parcat Intr-un loc nepermis. Dar ca sa dea Politia sau landarmeria 
amenda ca a~a a vrut Consiliul local, nu este legal. ~i pe acest motiv a fost abrogata acea hotarare. 
Daca vreti sa mentineti 0 hotarare de acest gen, sa 0 prevedeti In sensul ca este interzisa vanzarea de 
bauturi a1coolice ~i ea va fi constatata de reprezentantii Primariei 

Domnul Pre~edinte: ne yom gandi Impreuna la lucru asta pentru ca banuiesc ca este In interesul 
tuturor sa nu avem scandal In ora~ 

Domnul consilier Bkiu Constantin: prin Legea Dr. 61 ramane pedepsit consumul. Dar Inteleg 
ca multi vor sa-I pedepseasca pe vanzator. Daca vrei sa-I pedepse~ti pe vanzator, trebuie sa initieizi 0 

lege In acest gen. Aceasta este esenta la ce s-a discutat, ca sa fie clar 
Domnul consilier Cracea Claudiu Daniel: sa trimiteti de la Primarie c~'itre Politie 0 adresa ca s-a 

modificat Hotarare Dr. 139, ca sa nu 0 mai aplice 
Domnul Pre~edeinte: domnul viceprimar este aici ~i sunt convins ca a inteles punctul 

dumneavoastra de vedere 
Domnul consilier Cracea Claudiu Daniel: ~i, ulterior, daca considerati ca trebuie anulata, 0 

anuHim 
Domnul Pre~edinte: dar sper ca yom face impreuna alta care sa spuna clar cine da amenzi ~i sa 

nu se mai bea in fata magazinului, sa injure betivii toate femeile care trec pe acolo 
Domnul consilier Manea Tudor: mie mi s-ar parea normal sa fie amendati betivii, nu cei care 

vand alcool, ca atunci ne intoarcem in America anilor 30, dnd i~i aduceau bautura, ~i atunci 
inchidem ~i restaurantele. ~i betivul iese din restaurant ~i face scandal 

Domnul Pre~edinte : magazinele respective nu au terasa, domnule consilier, vand la u~a 
Domnul consilier Manea Tudor: da, dar este vina aluia care desface berea. 
Domnul Pre~edinte: nici ala nu e nevinovat care desface berea la 12 noaptea 
Domnul consilier Manea Tudor: Nu mi se pare normal acum sa stagnam, nu neaparat sa 

inchidem 0 afacere, sau doua., sau trei afaceri 
Domnul Pre~edinte: poti sa vinzi suc sau cafea 
Domnul consilier Manea Tudor: sa vina Politia ~i sa Ie dea amenda la betivani 
Domnul Pre~edinte: yom gandi Impreuna, ~i cei care sunt de de specialitate. Nu inchide, ca nu 

vinde numai alcool, vinde ~i suc, cafea, paine ~i inghetata 
Domnul consilier Ragabeja Eugen: a~ vrea sa mai continui. Ajungem in situatia in care, cu 

actuala Hotarare a Consiliului local, daca cineva i~i cumpara 0 bautura aicoolica., nu conteaza, de la 
Peco, care este nonstop, ~i vine sa I~i cumpere altceva de la un altfel de magazin, comerciantu! sa fie 
amendat, In baza la ce? ca are 0 bere nedesIacuta In traista 

Nemaifiind discutii, domnul Pre~edinte de ~edinta dec1ara Inchisa ~edinta de consiliu. 
S-a Incheiat prezentul proces verbal In doua exemplare. 
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