
 

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 25.03.2021 

in sedinta de indata  a Consiliului Local Potlogi 

 

 

 

 

       Sunt prezenti 14 consilieri locali ,lipseste dl Fulga Valeriu fiind medic la centru de 

vaccinare ,prezenta dumnealui fiind necesara acolo . 

        Dl.primar da citire Dispozitiei nr.110/24.03.2021 privind convocarea Consiliului 

Local al com. Potlogi in sedinta de indata , in ziua de 25.03.2021 si a ordinei de zi care 

cuprinde: 

       1.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor ce apartin 

domeniului privat al comunei Potlogi,judetul Dambovita . 

       Dl primar da cuvantul presedintelui de sedinta . 

       Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi . 

       Se aproba in unanimitate. 

       Se da cuvantul dnei secretar da citire procesului verbal incheiat in  sedinta anterioara 

a Consiliului Local, respectiv din data de 11.03.2021. 

       Toti consilierii locali prezenti sunt de acord cu cele mentionate in procesul verbal 

incheiat in sedinta din 11.03.2021. 

       Se trece la punctul 1 de la ordinea de zi . 

       Dl primar ia cuvantul si sustine ca sambata 27.03.2021 incepe actiunea de impadurire 

in parteneriat cu Asociatia “Act For Tomorrow “ ,ine doreste sa participle ca voluntar 

este asteptat . Primaria comunei Potlogi intentioneaza sa implementeze un proiect in 

cadrul Programului de Finantare Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021 , Apelul de 

proiecte nr.1 Cresterea Incluziunii si Abilitarea Romilor , cu termen limita de depunere 

15.04.2021.Acest program este pentru etnia roma, nu pentru toata lumea ,se poate accesa  

1.000.000 de euro din care 600.000 euro pentru locuinte sociale iar  diferenta poate fi 

folosita pentru actiuni de promovare a sanatatii, a educatiei scolare , pentru a ajuta 

persoanele care nu au certificate de nastere, nu au carti de identitate, dar sa putem realize 

implementarea acestui proiect noi nu avem terenul necesar pentru construirea de locuinte 

sociale, am cautat o solutie si SC Balastiera Nedelea detine in T 49 P 23 o suprafata totala 

de 31.300 mp din partea caruia s-a primit solicitarea de schimb de terenuri , ne da 1 ha si 

ii dam 1 ha la schimb, drept pentru care am initiat completarea inventarului domeniului 

privat cu doua suprafete de teren care insumate dau 1 ha , societatea fiind de acord cu 

acest schimb.Avem nevoie doar de 1000-1500 mp e posibil sa fie realizate 13-14 locuinte 

sociale , dar pe diferenta de teren pana la un hectar dorim sa creem loturi de teren ce pot 

fi date in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate personala tinerilor, 

in baza legii nr.15/2003.De-a lungul anilor mai exact din 2004 si pana acum am atribuit 

aproximativ 300 locuri de casa, haideti sa ajutam satul Romanesti  sa se dezvolte, sa-l 

decongestionam putin ,sunt multe familii care locuiesc impreuna , nu au o casa a lor, stau 

claie peste gramada .Daca aprobati completarea inventarului domeniului privat si ulterior 



realizarea acestui schimb de terenuri, vom face studiul de fezabilitate, documentatia 

tehnica , vom face ceva pentru comunitate.Am stat de vorba cu o persoana si imi spunea 

ca a facut un proiect de hotarare dar sa nu amestecam capra cu varza ,termenul de 

depunere este scurt, nu va suparati dar astea sunt proiecte de hotarari nu sicane de tipul ca 

nu m-am informat, faceti proiecte benefice pentru comunitate , poate nu stiti dar curand 

incepe constructia noului sediu administrativ, documente si procedure care sunt in 

derulare , chiar daca e volum mare de munca , persoana care se ocupa de achizitiile 

publice , Stancu Cristian se afla in concediu medical prelungit , atributiile au fost preluate 

de un alt angajat care este la inceput de cariera , dar totusi ne zbatem sa le facem cum 

trebuie , nu va indemn sa faceti prostii cum nici eu nu fac , haideti impreuna sa facem 

proiecte benefice pentru comunitatea noastra. Din 2004 am inceput accesarea proiectelor 

si pana acum am implementat circa 30 de proiecte dintre care doar unul a fost respins cu 

drumul ocolitor,iar justificarea este urmatoarea - pe regiunea sud-muntenia au fost alocate 

20 milioane de euro si s-au depus 20 de proiecte , am intrunit 99,50 puncte si a fost 

respins in momentul cand s-a accesat acel program au fost 30 de cereri de finantare care 

intruneau 100 de puncte asta a fost ghinionul ,deci rugamintea este haideti sa punem 

mana de la mana sa nu mai stam de barfe,sa nu mai stam a de a ne caracteriza unul pe 

altul,sa muncim,sis a punem man ape ce este adevaratpe ce se poate  ,alti bani nu avem de 

unde ,din bani guvernamentali am accesat tot ce s-a putut ,am facut Caminul Cultural 

vom face sala de sport,dar sunt putini la nevoile Potlogiului,cand stati acasa si butonati 

faceti proiecte de hotarari pentru implementarea urmatorului program, pe axa cutare  ,asta 

este toata problema.Va rog sa retineti ca important pentru noi este sa facem  acest proiect 

sa facem acest schimb de 10.000 mp si sa demaram acest proiect dar sa va spun ,fondurile 

norvegiene uitati cum lucreaza ,sa fiti constienti, acest program norvegian da 600.000 

euro pentru locuinte sociale, TVA il sustineti,deci cand o sa vin sa spun ca mai am nevoie 

de 110 mii euro este sustinerea TVA , dar tot proiectul se duce la 1 milion de euro cum v-

am spus cu serviciile sociale ,cu buletine,cu educatie sanitara cu pregatire profesionala, ei 

accepta doar 600 mii euro, 60% pentru locuinte sociale, si mai retineti, o sa veniti la un 

momendat sa spuneti, utilitatile trebuie sa le platim noi,de ce am gandit terenul acolo, 

aveam o bucata de teren la Oaga ,avem ANL –ul acolo ,terenul acesta este la 2 stradute 

de ANL,are statia de apa 6litri de apa pe secunda , el are nevoie de 1 litru pe secunda de 

ce sa mai facem alta statie de pompare la Oaga ,facem racordare la asta;canalizarea vom 

face o extindere de la statia de la ANL, mai punem un bazin in plus ,una e sa faci din nou 

si alta e sa extinzi,acolo este un complex de locuinte , am gandit sa fie ceva unitary,ceva 

pentru etina roma din Romanesti,atat am avut de spus. 

Pledoaria dlui primar este si intemeiata si justificata,ar trebui sa fi nerealist daca se vine 

cu cofinatare, nu contest de existenta acestor fonduri am avut cunostinta de existenta unor 

fonduri norvegiene si la scoala Romanesti, unde au activat cadre didactice ca si Daniela 

Stoicescu-directoare , ma inscriu in  linia dumneavoastra pentru dezvoltarea materiala dar 

si spirituala a localitatii in mod deosebit.Beneficiati de un aparat generos la primarie 

sustine dna Vasile Valentina, dl primar intervine si spune ca este concretizat intr-un 

singur om, sau 2 oameni, restul au alte atributii,puteti da delegare de atributii. 

Dna Vasile Valentina -am ascultat pe presedintele CJD care spunea ca a avut o runda de 

intalniri cu primarii pentru repartizarea sumelor la buget, este un om de mare 

isprava,vedem Palatul  Brancovenesc, sunt de acord cu acest schimb de terenuri,aveti 

nevoie doar de 1500 mp, raman 8.000 mp pentru locuri de casa , de ce este diferenta intre 



parcelele care se dau la schimb .Aveti cu cine sa lucrati la acest proiect?,aveti consultarea 

cadrelor didactice pentru  puncte de reper, pentru punctele slabe din invatamant  ? Cand 

atribuiti acele locuri de casa  sa se formeze o comisie din cadrul Consiliului Local care 

fac parte si din alte partied sis a analizam fiecare dosar correct si impartial.Sa ne 

prezentati cu cine colaborati la acest proiect, cu ONG, sa-I cunoastem si noi. 

      Dl primar sustine –dupa schimbul de teren tot ce tine de  implementarea proiectului 

va fi public pe SEAp iar dosarele de atribuire teren loc de casa vor fi analizate in 

Consiliul Local,  cei care depun vor fi prezenti, analiza se va face pe baza unor criteria 

astfel cum au fost stabilite ,fara nepotul lui cutare, totul va fi transparent.Va rog sa 

intelegeti ca este intentia de a implementa acest proiect nu inseamna ca l-am si castigat, 

daca il castigam este sansa noastra daca il pierdem este ghinionul nostrum dar totusi sa 

incercam sa facem ceva pentru comunitate , pentru satul Romanesti. 

      Se supune la vot proiectul de hotarare.Se aproba in unanimitate. 

    Nemaifiind alte discutii  ,presedintele de sedinta declara sedinta inchisa drept pentru 

care s-a incheiat  prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Presedinte de sedinta                                                        Secretar general                                                               

                  Draghici Viorel                                                      Jr.Bucsenaru Gabriela 

                                

 

 

        

         


