
Nr. 24 din 30.03.2020

Proces verbal

Incheiat astazi 30.03.2020, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local

Josenii Bargaului.
Din totalul de 15 consilieri si un inv:itat, la sedinta sunt prezenti: 15 consilieri si

un invitat.
Presedinte de sedinta este dl. Trisca Teodor-Alin, desemnat priLn Hotararea

Consiliului local Josenii Bargaului nr. 5/30.01 .2020.
Procesul verbal al sedintei trecute este pus la dispozitia consilierilor, care dupa ce

se aproba, se semneaza.

-dl. secretar Cuciurean- aduce la cunostint;a

hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi

conditiile prevazute la art. 136, alin. (8) din

-dl. secretar Cuciurean- anunta presedint,ele de

hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de

precum si art. 228 din aceeasi ordonanta

consiliului local faptul ca proiectele de

a sedintei consiliului local indeplinesc

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.

sedinta privind cvorumul adoptarii
Urgenta a Guvernului nr. 5712019,

de urgenta a guvernului privind

5712019.
Se supune votului ordinea de zi:
L pioiect de hotarare m. 1479 din 26.03.2020, privind aprobarea procedurii de

desfasurare a sedintelor consiliului local Josenii Bargaului prin utilizarea

mijloacelor electronice de comunicare- initiator primarul comunei;

2. Proiect de hotarare nr. 1476 din 26.03.2020, privind aprobarea modificarilor

tehnice si implicatiilor lor financiare aparute in cadrul achizitiei care are ca

obiect: ,,Extindere retea publica de apa si apa uzata menajera in comuna

Josenii Bargaului, judetul Bistrita.-Nasaud"- initiator primarul cornunei;

3. Cereri cetateni;
Supusa votului ordinea de zi se aprobra in forma prezentata cu l5 voturi pentru'

Se trece la primul punct al ordinii de zi:

l.Proiect de hotarare nr. 1479 din 26.03.2020, privind aprobarea procedurii de

desfasurare a sedintelor consiliului local Josenii Bargaului prin utilizarea

mijloacelor electronice de comunicare.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului de

de specialitate.

hotarare si avizelor comisiil,or pe domenir

incompatibilitatile.
Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de l5 voturi pentru.

Se trece in continuare la punctul 2 al ordinii de zi:

2.Proiect de hotarare nr. 1476 din 26.103.2020, privind aprobarea modificarilor
tehnice si implicatiilor lor financiare aparrute in cadrul achizitiei care are ca obiect:

,,Extindere retea publica de apa si apa uzata menajera in comuna Josenii Bargaului,
judetul Bistrita-Nasaud".
-dl. Trir"u Teodor-Alin- da citire proiectului. de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii

de specialitate.
-dl. Urs- as fi avut pretentia ca cineva din partea consultantului, dirigintele de santier sa

ne si explice. As fi vrut niste lamuriri pentru ca este greu sa le deschizi in paralel. Nu sunt



lamurit de unde au iesit cele 4,56 miliarde pe total. Eram interesat cat costa piatra aceea'

Daca poate sa ne lamureasca dl. primar nu e rLici o problema.

-dl. Vrincean- eu am solicitat sa faca in scris toata documentatia, sa fie conform cu

relitatea, am facut si alte extinderi de retele in zone care nu au fost prinse in proiect.

-dl. Urs- renuntarile si nota de comanda cam pusca.

-dl. Vrincean- aici au fost proiectanti, au fost specialisti, dirigintele de santier.

-dl. Cot- de unde au iesit banii acestia in plus'?

-dl. Vrincean- o mare parte din bani au iesit iLn plus pentru ca a fost lucrarea care nu ne-a

aprobat-o proiectantul atunci, pamantul a fos1. schimbat cu piatra.

-at. Cot- de ce ei schimba caminele tumate cu caminele prefabricate? De ce nu ai lasat

caminele turnate?
-dl. Vrincean- aceia au semnat, si-au pus stampila acolo'

-dl. Urs- era bine sa vina cineva sa ne lamureasca. E vorba de 4,56 miliarde' Statia de

pompare intradevar mai trebuie una pentru cet nu face fata una.

-dl. iri.ca- pe noua statie se rezolvaproblema cu diferenta de nivel?

-dl. Vrincean- de jos pana sus la bazine presiunea era foarte mare. Nu e;<ista teava si

instalatie care sa rezisti. Merge presiunea pzma la intrare in Stramba si acolo o preia una

si impinge pana din jos de manastire si de acolo o preia alta. Nu rezista nici o instalatie la

presiunea aceea.

-dl. Urr- eu tin minte ca in proiectul de master-plan exista o statie de pompare a apei in

Josenii Bargaului.
-dl. Trisca- tot Pentru Stramba.

-dl. Urs- intreband pentru ce e au zis ca e pentru Stramba'

-dl. Sovrea- Stramba si Rusul le-am scos din master-plan'

-dl. Urs- in proiectul de master-plan exista o statie de pompare si am intrebat si mi-au

spus ca este Pentru Stramba'

-dl. Ttittu- noi avem 2 statii de pompare pe rJoua proiecte'

-dl. Urs- a-ti zis ca a-ti mai extins. Pe unde?

-dl. Vrincean- da, sPre Benta.
-dl. Urs- pe ulita la Simi s-a extins?

-dl. Vrincean- nu.
-d1. Urs- as fi vrut sa fie o ptezentate mai clzrra'

-dl. Vrincean- o mare parte din bani ne sustine si consiliul judetean, mi-a promis dl. Radu

Moldovan. Aceasta a fost inainte de a definitiva asfaltarea drumului judetean.

-dl. Cuciurean- su l-am rugat rugatpe dl. primar, inprezenta consultantulu.i, sa ii solicite

acestuia sa faca o informare. Consultantul, esa cum dumneavoastra luati indemnrzatia, eu

salariul si primarul indemnizatia, si consultantul primeste o suma de bani si i-am spus ca

traim toti de aici. L-am rugat sa faca 3 randuLri in scris privitor la documentele care sunt in

plus si il rog pe dl. primar din nou, pentru ca pe mine nu o sa ma asculte, sa faca in scris

Lxact necla.itutil" cire sunt aici si la urmatoarea sedinta o sa vi le punem la dispozitie. Nu

vreau sa treaca un proiect de hotarare cu ner;laritati. Proiectul este capital pr:ntru comuna'

si acum mai avem o cerere cu multe semnatnri pentru apa-canal.

-dl. Urs- banii respectivi ar ajunge la cel putin 2 km de apa si canal, materiaLle cu cei de la

Aquabis. Eu din ce este propus, din ce am citit acolo, din partea macar a dirigintelui de

santier care ar trebui sa ne explice noua, si nici de catre conducere pe rnine nu m-au

convins ca aceea e suma.



-dl. Cuciurean- dl. primar zice ca o sa vorbeasca cu dirigintele de santier sa faca

informare exact pe neclaritatile pe care le-ai spus.

-dl. Cot- eu ca proprietar trebuie sa-mi spuna de ce sunt modificarile si sunt ,Ce acord' De

ce schimba casetele?

-dl. Cuciurean- dupa ce am citit eu, acolo sr;rie ca prefera cele prefabricate pentru a se

incadra in termenul dat de Dimex, pentru a se putea face in continuare lucraLrea. Aceasta

am inteles eu de acolo, altceva nu am inteles.

-dl. Nemes- merg la licitatie la cel mai mic pret ca sa nu piarda licitatia si apoi fac

modificari.
-dl. Trisca- din 60 de miliarde, cat e 1,5 rnilioane de euro, au gresit de 10 miliarde

lucrarile.
-dl. Urs- sa faca cum a fost licitat.
-dl, secretar Cuciurean- anunta presedintele de sedinta privind cvorumul adoptarii

hotararii prevazute la aft. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019,

precum * art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvern'ului privind

incompatibilitatile.
Supus votului proiectul de hotarare ser adopta cu un numar de I I votrtri pentru si 4

abtineri: Ot. Cot Teofil, dl. Sofrac Simion, dl. Trisca Teodor-Alin si dl. Urs Marius-

Vasile.
-dl. Trisca- eu nu o semnez, mi-a zis avocatul sa nu o semnez, pentru ca de 4 ani de zile

cei care fac justificari nu vor sa vina sa ne arate, specialistii, nu acuz pe nimeni din

primarie.
-dl. Sovrea- daca nu trecea o semnai?

-dl. Trisca- nu pot sa semnez ce nu trece. Aceasta este modalitatea prin care de 4 ani de

zile nu vin sa ne dea explicatii. De 10 miliarde modifici documente fara sa vii sa explici.
presedintele de sedintarcfuza semna.rea hotararii din motive personale pe care le

va scrie in refuz. Se solicita desemnarea cellor 2 consilieri aflati in sala care sa semneze

hotararea.
-dl. Urs- propun pe dl. Sovrea Dan-Vasile siL pe dl. Parasca Ioan sa semneze hotararea de

consiliu local si anexa nr. 1 la hotarare.

Supusa votului propunerea facuta de dl. Urs se aproba cu 9 de voturi pentru.

Se trece in continuare la punctul 3 al ordinir de zi:

3.Cereri cetateni.
l.Minzat Nicolae- Josenii Bargaului, nr.26- impreuna cu alti 25 de cetate.ni ai comunei

Josenii Bargaului aflati pe razalocalitatiilaDN 17 intre Ulita Marcului si finalul satului

cu directia 
-Birtritu- 

,.ter. privind solutionarea problemei cu care se confrunta de lipsa

apei si acanalizarii.
Solutia: executivul va lua legatura cu Aquabis pentru intocmirea proiectului'

2.pop Nicolae-Sandu- Stramba, nr. 58/B- c€rere privind acordarea cantitietii de 25 mc

lemn necesar pentru construirea unei case de locuit in regim de inaltime F amplasata in

satul Stramba,nr.7lll
Solutia: se aproba 25 mc lemn rotund rasinos partizi populatie sat Rusu Bargaului.

3.Cuciurean Victor- secretarul comunei .losenii Bargaului- raport privind instalarea

rezervoarelor de apa pentru investitia alimentare cu apa si canalizare a locralitatilor Rusu

Bargaului si Stramba la o cota mai inalta pentru a putea alimenta cat mai multe

gospodarii.



Solutia; ss amana.
4.Valean Florica- ins$ector asistent in oadrul aparatului de speciali
comunei Josenii Bargqlului- raport privind realizarea arnenajamentului
comunei Josenii Barga]ului.
Solutia: se amana.

a[ primarului
nal la nivelul

achitata.
Ordinea de zi
verbal.

taxei de

anul 2020 este

frind efluizat&, cv aprobarea presedintelui de sedinta, acest proces

Presedinte,
Trisca Teodor-Alin

Contrasemneaza


