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    Ati fost convocati  in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei  Bogdanesti  judetul Bacau 

prin   dispozitia nr.63/19.05 .2022  emisa de primarul comunei Bogdanesti, judetul Bacau. 

  Din consultarea condicii de prezenta  reiese ca  la sedinta participă un număr de  11  consilieri din 

cei 11 ce compun ConsiliulLocal al comunei Bogdanesti . 

Domnul primar Andrusca Nicolae  deschide lucrarile sedintei de astazi si supune spre aprobare 

proiectul ordinii de zi : 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial “Asociatiei de  Dezvoltare  

Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau” ,pentru anul 2022. 

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea cotizatiei anuale a patrimoniului “Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Bacau “,pentru anul 2022. 

3. Prezentarea Raportului de  activitate al  domnului Botez Cristian  viceprimarului comunei 

Bogdanesti ,judetul Bacau   , de la alegeri pana in prezent . 

4. Prezentarea Rapoartelor de activitate  de catre consilierii locali care compun Consiliul Local al 

comunei Bogdanesti   de la alegeri pana in prezent . 

5. Solicitari adresate  Consiliului Local. 

_ Cine este pentru ? – 11 voturi pentru . 

In urma votului dumneavoastra proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Avand in vedere ca mandatul in functia de presedinte de sedinta  a domnului Botez Cristian a 

expirat ,va rog sa faceti propuneri pentru alegerea unui nou presedinte  de sedinta . 

 Domnul consilier Vilcu Octavian propune pentru functia de presedinte de sedinta pentru 

urmatoarele trei luni pe doamna consilier Barna Diana Georgiana . 

- Cine este pentru ? – 10 voturi pentru. 

In urma votului dumneavoastra  d-na consilier Barna Diana Georgiana, a fost aleasa in functia de 

presedinta de sedinta. 

   

Doamnelor si domnilor consilieri , 

          

      Va multumesc pentru increderea acordata  si va asigur ca voi urmari ca sedinta sa se desfasoare 

in conformitate  cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ şi  a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Bogdanesti. 

 Dam cuvantul d-nei Toma Viorica pentru a prezenta si supune spre aprobare procesul verbal 

incheiat in sedinta ordinara din luna mai 2022. 

- Cine este pentru ? – 11 voturi pentru. 

     In urma votului dumneavoastra procesul verbal incheiat  in sedinta ordinara din luna martie a fost  

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Trecem la primul punct al ordinii de zi , Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la 

patrimonial “Asociatiei de  Dezvoltare  Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau” ,pentru anul 

2022 si dam cuvantul domnului primar pentru  a prezenta  proiectul de hotarare. 

Domnul primar precizeaza  ca nu este prima data cand ne intalnim cu un asemenea proiect de 

hotarare , un moment important pentru deliberativ. Conform statutului avem obligatii si  



drepturi.Cotizatia este una dintre obligatii, care se bazeaza pe niste reguli statuare ,prevazute in 

adresa AGA -ADIS. 

  Domnul consilier Stanciu Gheorghe da citire Raportului de avizare al Proiectului de hotarare 

privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial “Asociatiei de  Dezvoltare  Intercomunitare pentru 

Salubrizare Bacau. 

Domnii si doamnele consilier sunt invitati la discutii. 

 Nefiind luari la cuvant va rog sa-mi permiteti sa  supun votului dumneavoastra Proiectul de hotarare 

privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial “Asociatiei de  Dezvoltare  Intercomunitare pentru 

Salubrizare Bacau.  

-Cine este pentru? – 11 voturi pentru. 

In urma votului dumneavoastra Proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la 

patrimonial “Asociatiei de  Dezvoltare  Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau. A fost aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

      Trecem la urmatorul punct al ordinii de zi ,  Proiect de hotarare privind  aprobarea cotizatiei 

anuale a patrimoniului “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau “,pentru anul 2022 si dam 

cuvantul domnului primar . 

  Domnul primar da citire proiectului de hotarare. 

     Domnul consilier Stanciu Gheorghe da citire Raportului de avizare al Proiectului de hotarare 

privind  aprobarea cotizatiei anuale a patrimoniului “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Bacau “,pentru anul 2022. 

Domnii si doamnele consilier sunt invitati la discutii. 

    Nefiind luari la cuvant va rog sa-mi permiteti sa supun votului dumneavoastra Proiectul de 

hotarare privind  aprobarea cotizatiei anuale a patrimoniului “Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Bacau “,pentru anul 2022. 

- Cine este pentru ? – 11 voturi pentru. 

    In urma votului dumneavoastra Proiectul de hotarare privind  aprobarea cotizatiei anuale a 

patrimoniului “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau a fot aprobat cu unanimitate de 

voturi.  

    Trecem la punctul 3 al ordinii de zi , Prezentarea Raportului de  activitate al  domnului Botez 

Cristian  viceprimarului comunei Bogdanesti ,judetul Bacau   , de la alegeri pana in prezent si dam 

cuvantul domnului viceprimar Botez Cristian pentru a prezenta materialul. 

   Domnii  si doamnele  consilier sunt invitati la discutii . 

    Nefiind  luari la cuvant  trecem la urmatorl punct , Prezentarea Rapoartelor de activitate  de catre 

consilierii locali care compun Consiliul Local al comunei Bogdanesti   de la alegeri pana in prezent . 

 Domnii consilieri sunt invitati sa prezinte rapoartele  de activitate. 

1.Domnul consilier Stanciu Gheorghe propune ca rapoartele sa fie depuse la mapaputand fi 

consultate , afisate . 

  Se supune la vot propunerea domnului consilier Stancu Gheeorghe. 

- 11 voturi pentru . 

In urma votului dumneavoastra  rapoartele de activitate ale consilierilor locali  urmeaza a fi 

depuse la mapa fara a fi citite. 

Trecem la punctul 5 al ordinii de zi , Solicitari adresate  Consiliului Local. 

    Domnul primar face precizarea ca doreste sa prezinte dansul solicitarea domnului Doaga Ion  

adresata Consiliului Local Bogdanesti . Face precizarea ca domnul Doaga a fost prost sfatuit si 

consiliat , un raspuns mincinos  , nu a ocupat doar cativa mp asa cum spune , exista o 

documenttie cadastrala , este vorba de 761 mp.Dispune de documente fara echivoc ,este vorba 

de registru cadastral din1983, care indica parcela 143 cu suprafaa de 4300 mp pasune 

,proprietate cooperatista.Potrivit legislatiei in vigoare domnul Doaga se face vinovat de  fapte de 

natura  infractionala.A fost delegat domnul viceprimar pentru controlul constructiilor fara 

autorizatie , cu ajutorul domnului inginer, sa incheie procesele verbale .A fost trimisa o somatie 

in care I s-a dat termen 15 zile pentru eliberarea terenului.Ne-am adresat politiei ,care ne-a 

raspuns ca este necesara actiunea in instanta. Domnul Doaga prezinta situatia de natura sa ne 

santajeze , de genul - mai sunt si altii   care au inchis.Singurul scris al dansului este 

semnatura.Fiecare raspunde de faptele sale.Cand v-a primi constatari de la dmnul viceprimar o 

sa trimita somatii si la ceilalti,Domnul Doaga a ocupat prin abuz , intrand  in conflict  cu 



cetatenii din zona .Terenul de sport se regaseste in domeniul public si au fost foarte multe 

sesizari verbale asupra faptului ca este plin de animale si utilaje si stim cu totii de ce sunt aduse. 

Nu se v-a lasa santajat , v-a face ce spune legea in astfel de situatii.Domnul secretar precizeaza 

ca  nu isi aminteste o discutie de genul celei mentionate de domnul Doaga, nu are competenta  

sad dea un teren  din patrimoniul comunei .In toamna a initiat un proiect de hotarare pentru a 

introduce acest teren in domeniul public , proiect care nu a trecut de consiliul local. 

  A ramas sa se comporte ca un primar .Intre timp domnul Doaga a perseverat  ,a ridicat un gard 

,incalcand Legea 50 , ceea ce constituie fapta penala prin ocuparea   terenului ,,stalpii sunt la 

jumatate de metro de  drum ,  a zonei de siguranta ,oricand se poate produce un accident. 

Am masurat prin exterior ,avand si doi  dulai adusi acolo , care nu admiteau nici un compromis. 

  Este depozitat si lemn de constructiv . In anumite situatii  ca se amplaseaza   o capita de fan 

care este pentru o perioada  scurta de timp  nu este o mare problema, fara sa rupa legea.Apoi 

face o afirmatie ca este amenintat. Are de facut ore in folosul comunitatii , care sunt convertite 

din amenzi de circulatie, o lista intreaga.Dansul nu are de-a face cu astfel  de activitati ,este 

treaba viceprimarului  care primeste de la doamna jurist  conform HCL  viceprimarul le duce la 

indeplinire , raspunzand de efectuarea  orelor in folosul comunitatii.Dupa efectuarea orelor 

trebuie sa prezinte la jurist un referat pe baza caruia acesta trimite la judecatoria care a emis 

hotararea.Il roaga pe domnul viceprimar ca pentru sedinta urmatoare sa prezinte o informare  cu 

privire  la modul de valorificare a acestor sentinte.Concluzia este foate simpla, a ocupat acest 

teren prin abuz .Este domeniul statului , rezerva comisiei de fond funciar.Daca o persoana 

solicita poate primi teren in acel loc ,cand se vor termina Legile fondului funciar va trece in 

proprietatea comunei. 

Este incalcata Legea mediului prin aducerea animalelor in acel loc.A inceput procedura de 

depunere a documtatiei pentru plingere penala si va merge pana la capat.Domnul Doaga se 

victimzeaza si asteapt o hotarare de consiliu. 

 

 

   Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

     Intrucât ordinea de zi a şedinţei de astăzi a fost epuizată, vă mulţumesc pentru spiritul 

dumneavoastra . de conlucrare  în buna desfăşurare a şedinţei şi declar închise lucrările şedinţei de 

astăzi. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR GENERALCOMUNĂ 

   BARNA  DIANA GEORGIANA                                                  ONCIOIU VASILE  
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