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Nr. 793 din 16.02.2021

PROCES-VERBAL

Privind desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local Baraganui din data de 16.02.2021,
Sunt prezenti la sedinta 11 consilieri locaii din 11 in functie. Convocarea s-a facut in scris.

D-nu! Priraar: In baza Dispozitiei nr. 62 din 10.02.2021 se convoaca Consiliul Local Baraganui in
sedinta ordinara publica de lucru in data de 16.02.2021, ora 09,00 in sala multifunctionala a U.A.7,
Baraganui. judetul Braila, cu respectarea prevederilor privind starea de alerta.
D-I secretar general Luca Viorel: trebuie sa alegem un nou presedinte de sedinta. Cine face propuneri
D-I consilier Bracaciu Radian: propun presedinte de sedinta pentru trei luni de d-l consilier Dimache
Marian.
D-I secretar general Luca Viorel: Mai sunt propuneri? Daca nu mai sum propuneri supun la vot
propunerea d-lui consilier Bracaciu Radian. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 11
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru, ca d-l eonsilier Dimacbe Marian sa fie pre^ediote de sedinia pentru
urmatoarele trei luni. Se emite H.C.L. Nr. 08 din 16.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinvS.

D-l secretar general Luca Viorel: d-le presedinte de sedinta varog saprezentati proiectul ordinii de / L
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: proiectul ordinii de zi a fost transmis tuturor consilier';
lor local, in urmatoarea structura:

1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.
2. Supunerea spre aprobarea a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliuiui local
din data de 28.01.2021
3. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cuantumului cotizatiei anuale de membra
A.D.I.U.P. ,,Braila Gaz", de catre UAT Baraganui, judetul Braila, pentru anul 2021-
initiator-primar Daniei-Mihaii Sandu;
4. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului comunei BaraganuL judetul
Braila, de a reprezenta UAT Baraganui, In cadrul Asociafiei GAL Danubius Ialimita-Brai!a
si in organele statutare ale acestuia- initiator-primar Daniel-Mihai! Sandu;
5. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxei speciale de salubrizare In
comuna Baraganui, judetul Braila, pe anul 2021- initiator-printar Daniel-Mihail Sandu,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Plaiiului anual de acriune, privind servieiiSe
sociale, la nivelul UAT Baraganui, judetul Braila, pentru anul 2021- initiator-primar D a n u
Mihail Sandu;
7. Proiect de hotarare privind scutirea de piata impozitului pentru cladiri si teren
apartinand asociatiei ,,Carari de Baragan"- initiator-primar Daniel-Mihail Sandu;
8. Alte probleme.



D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Impotr v.'.
Abtineri?

Voturi pentru : 11
Voturi irapotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru, proiectu! ordinii de zi propus.

D-nul presedinte de sedinta Dhnache Marian: Daca sunl compietari. suplimentari ale ordinii de zi,
intrebari. compietari sau observatii.

D-nul presedinte de sedinta Dimaehe Marian: daca nu sunt compietari. tree em la punctul 2 al ord:";:

zi: supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Baraganui dir, c/.
de 28.01.2021.
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: daca sunt intrebari, observatii sau compietari la acesf
punct de pe ordinea de zi.
D-nul presedinte de sedinta Dimaehe Marian: daca nu sunt probleme, supun la vot aprobarea
procesului verbal din data de 28.01.2021. Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 11
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru, procesu! verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Baraganuf
din data de 28.01.2021;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian:Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: supunerea spre
aprobare a ProiectuSui de hotarare privind aprobarea platii cuantumsilui cotizatiei anuale de membn
A.D.I.U.P. ,,Braila Gaz", de catre UAT Baraganui, judetul Braila, peatru anu! 2021-inifiator-
primar Daniel-Mihail Sandu;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca sunt intrebari, observatii sau compietari la ace?v
punct de pe ordinea de zi. Daca nu sunt probleme, supun la vot acest proiect de hotarare. Cine este
pentru? Impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 11
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru. Se einite H.C.L. Nr. 09 din 16.02.2021 privind aprobarea piatii
cuantumului cotizatiei anuale de membru A.D.I.U.P. ,,Braila Gaz", de catre UAT Baraganui,
judetul Braila, pentru anu! 2021;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian:Trecem la punctul 4 al ordinii de zi: supunerea spre
aprobare a Proiectului de hotarare privind imputernicirea primarului comunei Baraganui, judetul
Braila, de a reprezenta UAT Baraganui, in eadru! Asociatiei GAL Danubius lalimita-Braiia si in
organele statutare ale acestuia- initiator-primar Daniel-Mihail Sandu;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca sunt mtrebari. observatii sau compietari la acesi
punct de pe ordinea de zi.



D-nuI presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca nu sunt probleme. supun la vot acest proieci de
hotarare. Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri?

Voturi pentni: 11
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi peDtru. Se emite H.C.L. Nr. 10 din 16.02.2021 privind imputernicirea
primarului comunei Baraganul, judetul Braila, de a reprezenta UAT Baraganul, in eadrul
Asociatiei GAL Danubius lalimita-Braila §i in organele statutare ale acestuia;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Trecem la punctul 5 al ordinii de zi: supunerea spre
aprobare a Proiectului de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxei speciale de salubrizare In
comuna Baraganul, judetul Braila, pe aoul 2021- initiator-primar Daniel-Mihail Sandu;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca sunt intrebari. observatii sau completari ia ace?.:
punct de pe ordinea de zi.
D-l consilier Bracaciu Radian: am vazut ca in proiectul de hotarare taxa de salubrizare este dubia
rezultata din calcul, atat pentru transportul la depozitui de Muchea cat si pentru cheltuielile de coleciare
din gospodarii. Observ ca si cantitatea estimata de colectat este mai mare ca in anul 2020, dar cantitslc.;
de deseuri reciclabile colectate este foarte mica, respectiv 240 kg.
In consecinta propun ca taxa de salubrizare sa fie de 2,50 lei/iuna/persoana, iar difereanta sa fie acope;';
din contravaloarea deseurilor reciclabile coSectate.
D-nul Primar Sandu Daniel-Mihail: cantitatea de 240 kg este cea colectata in anul 2020. care este
foarte mica, de aceea trebuie sa facem eforturi impreuna cu cetatenii pentru a create seminificativ
cantitatea de deseuri reciclabile colectate, in vederea completarii sumelor necesare pentru tot anui 202 ' : .
Precizez ca transportul deseurilor menajere la depozitui Muchea este facut de o singura firma care
percepe un pret de 259 lei/tona.
Propunerea d-voastra de 2.50 lei/Iuna/'persoana nu este realista deoarece nu poate acoperi costurile de
colectare din comuna si nici pe cele de transport la depozitul de la Muchea.
Cantitatea de deseuri va creste in acest an deoarece se va distribui pubele la fiecare gospodarie, efortul
nostru va fi canalizat in educarea cetatenilor sa colecteze selectiv, lucru ce ar conduce la compietarea
sumele necesare pentru tot anul 2021.
D-nul viceprimar Dimache Marian: pentru a avea o localitate curata este nevoie de implicarea tutir^r
Pentru o mai buna colectare a de§eurilor se va planifica doua zile pe luna, una pentru colectarea deseui. '.
reciclabile si una pentru colactarea deseurilor menajere. Va infomez ca de trei luni am facut eforturi f-•;;:
mari in a curata de deseuri domeniul public, dar nu reusim pentru ca dupa ce curatam acel loc in cate\;
zile apar alte deseuri duse de cetatenii din comuna cu masini, carute.
D-l consilier Bracaciu Radian: poate ca vom scapa de aruncarea deseuriior pe domeniul public dupa c
vor fi distribute pubelele.
D-l consilier Radulescu $tefan: consider ca trebuie sa facem eforturi pentru educarea cetatenilor per,:-
a colecta selectiv, iar cei care nu respecta acest lucru sa fie aten|ionati si amendati pentru nerespectarej.
acestor reguli.
D-nul consilier Bivolaru Victor: ia distribuirea pubelelor sa se dea la fiecare un flyer care va confine
programul de colectare si sarcinile de colectare selectiva pentru fiecare persoana.
D-nul secretar general Luca Viorel: consider ca in cantitafile de gunoi aruncate putem gasi indicii ce
pot conduce la identificarea persoanei vinovate, iar dupa identificare acestei paersoane sa fie luate mfr'-'j
imediate de sanctionare.
D-nul viceprimar Dimache Marian: cea mai mare problema sunt cantiiatiie de gunoi de grajd care r,u
pot fi depozitate in nici un loc, de aceea trebuie sa gasim solufii pentru accesarea de fonduri europene ir
vederea construirii de platforme de gunoi ecologice. Cei care au suprafete mari au o solutie, respectiv
compostarea gunoiului si admiiiistrarea lui pe lerenul propriu, dar sunt foarte multi cetateni care nu au
terenuri. aceste cantitati vor crea mereu probleme pentru localitate.



D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca nu mai sunt probleme de ridicat pe marginea ace; U i
punct de pe ordinea de zi, supun la vot taxa de 4 lei/luna/persoana, asa cum a fost stabilita prin proiectui <!,.
hotarare. Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 8
Voturi impotriva: 3 (D-nii consilieri Bracaeiu Radian, Closca Liviu Georgel si Pavelescu Aura)
Abtineri: 0

Se aproba cu 8 voturi pentru si 3 impotriva. Se emite H.C.L. Nr. 11 din 16.02.2021 privind
stabilirea si aprobarea taxei speciale de salubrizare in comuna Baraganul, judetul Braila, pc anui
2021;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian :Trecem la punctul 6 al ordinii de zi: supunerea spre
aprobare a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune, privind serviciik-
sociale, la nivelul UAT Baraganul, judetul Braila, pentru anul 2021- initiator-primar Daniel-Mihais
Sandu;

D-l presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca sunt intrebari, observatii sau completari la aces! punv
de pe ordinea de zi.
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca nu mai sunt probleme, supun la vot acest proic i
de hotarare. Cine este pentru ? impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 1 1
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru. Se emite H.C.L. Nr. 12 din 16.02.2021 privind aprobarea Planuiui
anual de actiune, privind serviciile sociale, la nivelul UAT Baraganul, judetul Braila, pentru anui
2021;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Trecern la punctul 7 al ordinii de zi: supunerea spre
aprobare a Proiectului de hotarare privind scutirea de plata impozitului pentru cladiri si teren
apartinand asociatiei ,,Carari de Baragan"- initiator-primar Daniel-Mihail Sandu;

D-l presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca sunt intrebari, observatii sau completari la acest punc
de pe ordinea de zi.
D-nul consilier Preda Mihai: de ce trebuie sa fie scutit si terenul?
D-nul Primar Sandu Daniel-Mihail: pe teren are amenajat un foi§or.
D-l presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca nu mai sunt probleme, supun la vot acest proieci dc
hotarare. Cine este pentru ? impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 8
Voturi impotriva: 2 (D-nii consilieri Preda Mihai §i Rftdulescu Stefan)
Abtineri: 1 (D-nul eonsilier Mocanu lulian

Se aproba eu 8 voturi pentru, 2 votwri impotriva si o abfinere. Se emite H.C.L. Nr. 13 din
16.02.2021 privind scutirea de plata impozitului pentru cladiri si teren apartinand asociatiei „( arf
de Baragan";

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: trecem la punctul nr. 8-Alte probleme.



D-nul consilier Radulescu Stefan: avand in vedere ca blocul de locuinte are deteriorata fatada. trebu
gasim solutia de a acoperi fatada cu o plasa pentru protecfia cetafenilor impotriva caderilor de tencuia
care poate duce la accidente grave.
D-nul Bracaciu Radian: cred ca ar trebui sa se reabiliteze acest bloc accesand fonduri europene.
D-nul consilier Bivolaru Victor: s-a incercat acest lucru, dar nu s-a reusit.
D-nul consilier Radulescu §tefan: cred ca trebuie sa iuani masuri pentm indepartarea grameziior de
nisip, balast de pe domeniul public si sa fie depozitat in gospodaria fiecaruia, sa aprobam o hotararc :
Consiliului local in acest sens.
D-nul seeretar general Luca Viorel: putem sa emitem o hotarare pentru acest lucru.
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca nu mai sunt problems de discutat. declar ';ac!::;
sedinta ordinara a Consiliului Local Baraganul din data de 16.02.2021.
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