PROCES – VERBAL,

Încheiat azi, 31 august 2009, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Corabia, la care participă 16 consilieri din totalul de 19. Lipsesc motivat
următorii consilieri: Drăguinea Petre – Anton, Gherghiţă Ionela – Nicoleta, Someşan
Mihai – Leonida.
La şedinţă participă d-l primar BarbuTeodor şi d-na secretar Dospinoiu
Tănţica.
Şedinţa este publică. Şedinţa a fost convocată prin invitaţii scrise.
Este ales preşedinte de şedinţă d-l consilier Smarandache Cristian.
A fost pus la dispoziţia consilierilor procesul – verbal încheiat în şedinţa
anterioară. Nu au fost solicitate modificări sau completări ale acestuia, fiind aprobat aşa
cum a fost prezentat.
D-l Smarandache Cristian propune următoarea ordine de zi:
1. – proiect de hotarare referitor la aprobare strategie dezvoltare; initiator:
primarul orasului Corabia;
2.- proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului pe anul 2009;
initiator: primarul orasului Corabia;
3. – proiect de hotarare referitor la aprobarea contributiei proprie- parc
industrial; initiator ; primarul orasului Corabia;
4. – proiect de hotarare referitor la aprobare deviz general; initiator : primarul
orasului Corabia;
5. – proiect de hotarare referitor la accesul carutelor in zonele agricole;
initiator: primarul orasului Corabia;
6. – proiect de hotarare referitor la organizarea festivalului national” Corabia
de Aur”; initiator: primarul orasului Corabia;
7. – proiect de hotarare referitor la stabilire pret vanzare imobil (Grivita Rosie
nr.10 bis); initiator: primarul orasului Corabia;
8. – proiect de hotarare referitor la stabilire pret vanzare teren (Popa Sapca
nr.1); initiator: primarul orasului Corabia;
9. – proiect de hotarare referitor la stabilire pret vanzare teren (I.H.Radulescu
nr. 4); initiator: primarul orasului Corabia;
10. – proiect de hotarare referitor la concesionare terenuri piata; initiator:
primarul orasului Corabia ;
11. – proiect de hotarare referitor la aprobare pret vanzare apartamente;
initiator: primarul orasului Corabia;
12. – proiect de hotarare referitor la modificare taxa de ecologizare si tarifelor
la salubritate pentru anul 2010; initiator: primarul orasului Corabia;
13. – proiect de hotarare referitor la aprobare vanzare teren; initiator:
primarul orasului Corabia.

D-l Smarandache Cristian propune completarea ordinei de zi cu următoarele
puncte:
14.- proiect de hotărâre privind depunere proiect reabilitare parcuri;
15.- proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare a Portului
Corabia;
16.- proiect de hotărâre privind aprobare contract de asociere;
17.- proiect de hotărâre privind depunerea proiectului, stabilirea contribuţiei
proprii şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea cetăţii Sucidava;
18.- Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi, cu completările propuse. Se aprobă, cu 9
voturi pentru şi 7 împotrivă (grupul de consiliri PD-L, care prin d-l Pîrlea Şt., a solicitat
excluderea pct. 13, care a mai fost discutat în consiliu cu mai mult timp în urmă şi nu s-a
aprobat).
Se trece la primul punct. Având în vedere că în şedinţa anterioară s-au
solicitat relaţii cu privire la întocmirea şi conţinutul strategiei de dezvoltare locale, a fost
solicitată prezenţa unui delegat al firmei ofertatoare. D-na Mirela Popa, reprezentanta
firmei, prezintă, pe scurt, conţinutul strategiei şi beneficiile întocmirii şi aprobării
acesteia.
D-l Dumitru C-tin – Vrea să ştie care este oferta de preţ.
D-na Popa Mirela – Arată că, în discuţiile purtate la nivel de consiliu
judeţean, s-a solicitat un preţ care să corespundă situaţiei actuale, de criză. Astfel, s-a
stabilit oferta de preţ de 13.000 lei, în loc de 60.000 lei. Plata urmează să se facă după
predarea lucrării, chiar şi eşalonat (50% la predare şi 50% în trimestrul următor).
Nu mai sunt alte intervenţii şi se supune la vot. Se aprobă, cu 16 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 72.
Se trece la pct. 2. D-l Smarandache C. prezintă proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, fiind discutat în comisii. Se supune la vot. Se
aprobă, cu 16 voturi pentru, şi se adoptă Hotărârea nr. 73.
Se trece la pct. 3. D-l Smarandache C. prezintă proiectul de hotărâre.
D-l Pîrlea Ştefan – vrea să ştie dacă avem banii reprezentând contribuţia
proprie. Arată că a încercat şi în legislatura trecută să amenajeze un parc industrial.
D-l Barbu Teodor – primarul oraşului Corabia – În prezent nu dispunem de
suma necesară, dar suntem parteneri în proiect cu consiliul judeţean şi vom încerca să
obţinem această sumă.
Nu mai sunt alte intervenţii. Se supune la vot. Se aprobă, cu 16 voturi pentru,
şi se adoptă Hotărârea nr. 74.
Se trece la pct. 4. D-l Smarandache C. prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general la lucrările de extindere reţea apă şi canal.
D-l Pîrlea Ştefan – Aduce la cunoştinţă faptul că aceste proiecte sunt începute
din timpul mandatului său de primar.
Nu mai sunt alte intervenţii. Se supune la vot. Se aprobă, cu 16 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 75.
Se trece la pct. 5. D-l Smarandache C. prezintă proiectul de hotărâre privind
accesul mijloacelor de transport cu tracţiune animală în zonele agricole.

Nu sunt înscrieri la cuvânt, materialele fiind discutate în comisii. Se supune la
vot. Se aprobă, cu 16 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 76.
Se trece la pct. 6. D-l Smarandache C. prezintă proiectul de hotărâre privind
organizarea Festivalului – Concurs “CORABIA DE AUR”, ediţia a XXXVI-a.
D-l Vladu Ionel spropune ca d-na Stoica Georgeta să facă parte din comisia
de organizare.
D-l Pîrlea Ştefan – Nu este de acord cu atribuirea sumei de 17.000 lei pentru
invitaţii în afara concursului.
Se supune la vot includerea d-nei Stoica Georgeta în comisia de organizare.
Se aprobă, cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Pîrlea Şt.). D-na Stoica G. nu votează.
Se supune la vot proiectul cu completarea aprobată. Se aprobă, cu 15 voturi pentru şi 1
împotrivă (Pîrlea Ştefan), adoptându-se Hotărârea nr. 77.
Se trece la pct. 7. D-l Smarandache Cristian prezinta proiectul de hotarare
referitor la stabilire pret vanzare imobil ( Grivita Rosie nr. 10 bis); initiator: primarul
orasului Corabia.
Se fac inscrieri la cuvant.
D-l Serafim D.- Considera ca este pretul foarte mare.
D-l primar Barbu T. – Propune 17000 lei.
D-l Pirlea St.- Este de acord cu suma, iar perioada de plata sa fie 3 ani. Suma
sa fie 17000 lei, inclusiv TVA.
Se supune la vot. Se aproba, cu 16 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.
78.
Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi. D-l Smarandache C. prezinta proiectul
de hotarare referitor la stabilire pret vanzare teren ( Popa Sapca nr. 1). Se fac inscrieri la
cuvant.
D-l Pirlea St.- Aceste terenuri revin consiliului conform legii. Daca nu
ajungem la o intelegere cu privire la vanzarea lor, consiliul nu va castiga nimic. Oricum,
aceasta situatie nu poate fi comparata cu vanzarile pe care le-am facut pana acum, acestia
avand cladiri pe terenul respectiv, pentru care au platit impozite si taxe si ca pretul propus
de primar este prea mare.
D-l Sincu Ion- presedinte Cooperatie de consum- Cooperatia a primit teren
pentru constructii. In 2007, s-a aprobat vanzarea terenului, dar nu a fost stabilit pretul. In
prezent, are evaluare autorizata. La restaurantul Parc este un singur proprietar, iar la
Supercoop sunt mai multi, dar si acolo ar trebui sa fim proprietari, fiindca altcineva nu-l
poate dobandi.
D-l Pirlea St.- Propune sa se vanda cu 2 euro/mp, nu cu 15, cum a fost
propus.
D-l Marghidanu D.- Daca la peco s-a vandut cu 15 euro/mp, la margine, cum
sa-l vindem in centru cu 1 euro/mp ?
D-na Nicola G.- Propune 7 euro/mp.
D-l Serafim D. si Vladu I.- Sa tinem seama ca aici sunt activitati sambata si
duminica.
D-l Vlad S.- Vrea sa stie cat poate plati maxim, chiar esalonat.
D-l Sincu I.- Nu poate suporta mai mult de 3 euro/mp.
D-l primar Barbu T.- Macar 5 euro/mp. in doua rate.

D-l Sincu I. – Este de acord cu 5 euro/mp. inclusiv TVA, platibili pana la
sfarsitul anului.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvant se supune la vot. Se aproba, cu 16 voturi
pentru, adoptandu-se Hotararea nr. 79.
Se trece la punctul 9 pe ordinea de zi. D-l Smarandache C. prezinta proiectul
de hotarare referitor la stabilire pret vanzare teren ( I.H.Radulescu nr.4).
Se fac inscrieri la cuvant.
D-l Pirlea St.- La Supeccoop nu se pune problema, fiind mai multi proprietari
si propune amanarea proiectului respectiv.
Se supune la vot amanarea discutarii proiectului. Se aproba, amanarea cu 16
voturi pentru si discutarea lui la clarificarea situatiei.
Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi. D-l Smarandache C. prezinta proiectul
de hotarare referitor la concesionare terenuri piata; initiator: primarul orasului Corabia.
Nu sunt inscrieri la cuvant. Se supune la vot. Se respinge, cu 16 voturi
impotriva.
Se trece la punctul 11 pe ordinea de zi. D-l Smarandache C. prezinta proiectul
de hotarare referitor la aprobare pret vanzare apartamente; initiator : primarul orasului
Corabia.
D-l primar Barbu T. – Propune 150 euro/mp.
D-l Pirlea St. - Sa verificam daca se poate vinde asa.
Se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi pentru, si 3 abtineri (Stoica
G.,Serafim D., Pirlea St.), adoptandu-se Hotararea nr. 80.
Se trece la punctul 12 pe ordinea de zi. D-l Smarandache C. prezinta proiectul
de hotarare referitor la modificare taxa de ecologizare si tarifelor la salubritate pentru
anul 2010; initiator: primarul orasului Corabia.
Se propune amanarea proiectului pentru a se prezenta situatia incasarii
acestor taxe.
Se trece la punctul 13 pe ordinea de zi. D-l Smarandache C. prezinta proiectul
de hotarare referitor la aprobare teren vanzare.
D-l Pirlea St. – Nu este de acord cu acest punct de pe ordinea de zi. Intai sa
construiasca cei care au cumparat pana acum.
Se supune la vot. Se respinge, cu 9 voturi pentru si 7 impotriva (grupul PD-L)
Se trece la punctul 14 pe ordinea de zi. D-l Smarandache C. prezinta proiectul
de hotarare referitor la aprobare depunere proiect reabilitare parcuri; initiator : primarul
orasului Corabia.
Nu sunt inscrieri la cuvant. Se supune la vot. Se aproba, cu 16 voturi pentru,
adoptandu-se Hotararea nr. 81.
Se trece la punctul 15. D-l Smarandache C. prezinta proiectul de hotarare
referitor la aprobare preluare port.
Nu sunt inscrieri la cuvant. Se supune la vot. Se aproba, cu 16 voturi pentru,
adoptandu-se Hotararea nr. 82.
Se trece la punctul 16. D-l Smarandache C. prezinta proiectul de hotarare
referitor la aprobare contract de asociere “Olt-Eco”; initiator: primarul orasului Corabia.
Nu sunt inscrieri la cuvant. Se supune la vot. Se aproba, cu 16 voturi pentru,
adoptandu- se Hotararea nr. 83.

Se trece la punctul 16. D-l Smarandache C. prezinta proiectul de hoatarare
referitor la aprobare S.F. reabilitare Cetate Sucidava.
Nu sunt inscrieri la cuvant. Se supune la vot. Se aproba, cu 16 voturi pentru,
adoptandu-se Hotararea nr. 84.
Se trece la punctul 18. – Diverse.
D-l Florescu Constantin – cetatean al orasului Corabia, prezent in sedinta expune situatia creata de restrictionari curse C.F.R., si propune sa se stranga semnaturi
pentru evitarea situatiei.
Un alt aspect- terenurile de la iesirea din oras, spre Caracal, au devenit locuri
de depozitare a gunoiului.
Caminele de vizitare sunt o problema, in special pentru biciclisti. Ar trebui ca
macar pe strazile principale sa fie ridicate la nivelul asfaltului..
Tot d-l Florescu mai semnaleaza faptul ca atelierul mecanic al serviciului de
apa, cu care este vecin, are acoperisul cu inclinare spre proprietatea sa. Atunci cand
ploua, apa ii intra si in beci. A solicitat sa i se atribuie acest teren, aproximativ 50 mp. dar
nu s-a apobat. Solicita chiar si un metru, nu doi, ca sa poata monta un gard de plasa, locul
fiind folosit ca toaleta de cei care ridica ajutorul social de acolo.
O ultima problema semnalata de d-l Florescu- langa gropile sale, din cimitir,
este o radacina a unui tei, care creste peste aceste gropi, inundandu-le atunci cand ploua.
D-l Pirlea St.- Ridica problema adresei facute anul trecut, pentru lamurirea
unor probleme. Inca mai asteapta raspuns la unele aspecte ( contractul cu S.C. Zahar
pentru Sansiro, amenda Crisbal).
O alta problema este precontractul penru Casa de Cultura. Ce se intampla cu
cele 5 miliarde?
D-l primar Barbu T.- Saptamana trecuta au fost o parte din mostenitori, cu
avocatul, pentru a stabili ce se intampla cu restul de plata, respectiv sa stabilim o data
pana la care sa putem plati.
D-l Varaclescu M.- Sa se stabileasca o persoana care sa raspunda de
iluminatul public pentru a se porni si opri la orele stabilite.
D-na Nicola G.- Ridica problema celor sesizate de Petru Spiridin.
D-l Pirlea St. – Nu este de acord cu atribuirea unei alte servituti, domnul
Spiridon avand deja o servitute de trecere.
Nemaifiind alte probleme, sedinta ia sfarsit.
Pentru care am incheiat prezentul proces- verbal..
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