ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IZVOARELE
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat astazi 28.04.2017, in sedinta extraordinara a Consiliului Local , ora 18, prin Disp.
primarului nr. 143/ 26.04.2017, sedinta este publica si se desfasoara in sala de sedinta a Primariei
com. Izvoarele in prezenta a 11 consilieri locali, Dlui primar Grigore Ioan Paul, secretar Diaconu
Florica .
Presedinte de sedinta – Dl Miclea Lepadatu Lucian.
D-nii Cepoiu Florentin, Devesel Catalin, Radutu Petrica si D-na Dobre Manuela, solicita
invoire.
Proiectul ordinii de zi este urmatorul :
1. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Domnului primar GRIGORE IOAN PAUL ,
reprezentantul Comunei Izvoarele , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova –initiator primar ( reluare pe ordinea de zi )
Se supune la vot proiectul ordinii de zi .
Proiectul ordinii de zi a fost votat: 11 voturi pentru.

1. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Domnului primar GRIGORE IOAN PAUL ,
reprezentantul Comunei Izvoarele , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova –initiator primar (reluare pe ordinea de zi).

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru sustinerea proiectului.
Dl primar: - conf. Expunere de motive. – in acest proiect suntem inclusi in zona 5 a judetului, si cei
care facem parte din acesta zona ne-am consultat si am hotarat sa imbunatatim in favoarea
noastra, in mod unitar, caietul de sarcini si totodata viitorul contract. Pe scurt la sanctiuni cota de
80 lei/ to , - 340 mil AFM erau toate pe u.a.t, iar noi vom pune acum toate aceste sanctiuni in
sarcina operatorului, deoarece el este raspunzator de colectarea selectiva, nu asa cum este acum:
sunt obligati ei si sanctionati...noi. Noi am incercat si speram sa mearga acesta treaba.
Inscrieri la cuvant:
D-na Dinulescu: la ce strategie v-ati gandit pentru selectare, pentru ca in strainatate se colecteaza
selectiv, sunt recipiente pentru fiecare fel de deseu. Este usor de aruncat mingea dintr-o parte in
alta si mai trebuie sa gasim metoda de reducere a cantitatiulor de gunoi, trebuie ajutati si oamenii,
afara de asta trebuie facuta o adunare generala informativa si oamenii sa inteleaga ca nu trebuie
sa scoata la poarta pamant, pietre. O sa dati banii aici in loc sa faceti drumuri.
Dl primar: am demarat deja o campanie de informare, copii au imaprtit pliante, am discutat cu
agentii economici, am pus bateriile colectate pe fractii asta e strict treaba lui, iar lor le convine sa ia
banutii de la primarie.
Inclusiv pe fonduri europene sunt bani pentru campanii de informare. Noi doar sprijinim, strategia
este a lui, el trebuie sa informeze.
Dl. Dinulescu A.: trebuie recipiente la fiecare beneficiar.
Dl Miclea: Nu este la fiecare casa, sunt din loc in loc.
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Dl. Primar: Noi ne votam propria varianta. Proiectul este al lor si nu avem cum sa ne implicam, dar
este un inceput o sa fie platforme, monteaza bateriile (pubele) pentru deseuri selective, pentru ca ei
au obligatia sa colecteze selectiv .
Dl. Dinulescu A.: au o firma interioara cu statie de sortare.
Dl. Primar: astfel de firma trebuie sa fie licentiata, altfel este furt de deseuri.
Dl. Dafina: Omul ce sa puna in tomberoane? Gunoi menajer, restul sa puna in containerele
speciale: peturi - plastic, sticle, metal, hartie.
D-na viceprimar: cu o singura masina a luat trei fractii amestecate, le-au sortat ei acolo din nou si
ne-au dat bon de cantar.
Dl. Ciocea: la nivel local, zonal, regional la mine a venit de la inceputul anului de cateva ori, dar bani
ne-a luat, nu se justifica.
Dl. primar: oferta este, a fost o contestatie.
Dl Miclea: de cand ne-am asociat, nu stiu daca merge treaba prea bine, pentru ca am impresia ca
am avut un operator mai bun care a plecat.
Se supune la vot proiectul : votat 11 pentru.
Se supune la vot procesul verbal din 20.04.2017 – obiectiuni – nu sunt - votat 11 pentru
Sedinta este declarata inchisa de catre presedintele de sedinta.

Presedinte de sedinta,
Miclea Lepadatu Lucian

Secretar,
Diaconu Florica

intocmit,
Dibos Mihaiela
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