PROCE,S VE,RBAL
a consiliului local al comunei
lncheiat astdzi 15.05"2018, orele 14"00 in qedin{d extraordinard
urmatorii consilieri:
prezenli
locali' fiind
Dorobanlu, judelul c[ldraqi, la ceierea a 4 consilieri
1. Dragomir Marin
Z. lvan Niculaie

3. Susldnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chilu Alexandru
6. C[lin Vasile
7. Cafieraru George
8. Pavel Alexandra
9. APostol Jan
10. Niculae Gheorghe
1 1. Dinc[ Costin-Daniel,

secretar, domnul tehnician
La gedin{[ puJi.ipa domnul primar, domnul viceprimar, domnul
precum si domnul chirila Marin' domnul
urbanism Bica Nicolae, doamna consilier Grosu Iuliana
-Marian, domnul Tdnf,sescu Mihail' domnul
Chirila Aurel-Marian reprezentant al l.I.Chiri!6 Aurel
Pirloaga Marian din partea cotidianului online
Gheorghe vasile, domnut Gheorghe Grigore, domnul
local, doamna Gheorghe Mirela' domnul
Atitudinea Cdliragi care filmeiza qeai-nta consiliului
Gheorghe Mihaela' domnul Pirlea Aurel'
Gheorghe T6nase, doamna Gheorghe Adiiana, doamna
doamni Radu Nicoleta 9i doamna Gheorghe Maria'
dacd sunt men{iuni sau contesta{ii la
Domnul pregedinte de qedin{i Niculae Gheorghe, intreabi
data de 26'04'2018 deoarece cea din data de
procesul verbal al qedinlei anterioaie, respectiv ::." 9i"
prezen{idin 1l consilieriin funclie nu s-a linut'
10.05.201g din lips6 de cvo.rm, respectiv'4 consilieri
la imposibilitatea participrrii dansului
Are cuv6ntul domnul primar care i;i .... ,.ur.'referitor
la stomatolog;i a solicitat
programat
a fost
la qedinla din data de 10.05.i01g, orere t+,00 d.ourece
devansarea Eedin{ei.

anuntat
Domnul consilier local Apostol Jan spune ci nu a fost
de devansare a qedinlei cu 4 ore'
Nu sunt,r.rtt*i tuo tont"ttutrii

cie

propunerea domnului primar

Secretarul,uanterioarecareSevoteazd,cul1

1 1 consilieri in func{ie'
voturi pentru din 1 I tonsililri prezenli fa!6 de
fiind unul din cei 4 consilieri rocali care au
Are cuv^ntur domnul .oniili.. rocaiApostol Jan,
cum
extraordinar6 pentru a citi ordinea de zi dupd
cerut convo.ur.u .onriiiului local in gedinfb

urmeazd:

planului Urbanistic zonalqi a Regulamentului Local
l.proiect de hot6r6re privind aprobarea
FERMA VACI DE CARNE, MINIABATOR'
de Urbanisrn
A D'R.BANTU' TUDETUL
"fbr";;p;;,;;,,-tNurtNfiRE
,TLITATI Sr ecniiiirE'urrr-e,b AGRIC'LE' 99YyfiNrnE'pRtNDERE' INDIVIDUALA
CAlAnagt,, solicitaiAL Cnrru1A U. aUnr,L MARIAN
supune spre aprobare ordinea de zi citit[ care
Domnul preqedinte de gedin{[ Niculae Gheorghe
in func{ie'
I 1 consilieri prez;nli rala oe 1 I consilieri
se voteaza cu I 1 voturi pentru din
propune trecerea la punctul nr' I al ordinei de
Domnul preqedinte de qedin{6 Niculae Gieorghe

'tT;|ffi:llttffii;.u.e

privintl aprobarea ptanurui urbanistic zonarei a Regulamentului
FELMA V'{Cf DE CARNE'
Local de Urbanism aferent pentru ,,INFIINTARE
AGRICOLE, COMUNA
UTILAJE
-s
MINIABAT.R, UT;iiiXTi $I A6HITITI;
i
A Nr"4unE L MARIAN
cHrRrf
e
o licitat d
D 9R6BANTU, Jii;;iJi.a Xii""$i
iNrnnPmNDERE INDIvIDUALA
d[ cuvantul domnului consilier local
preqedinte de qedin{[ Niculae Gheorghe
Domnul

carteraru George

iltfi;*i

de hotarare'
proiectutui de hotarare pentru a citi proiectul

Nicolat tu'" citeqte rapofi la proiectul de
Are cuvantul domnul tehnician urbuni'* bica
informare Ei
au fost informali referitor la etapele de
hotdrare cu precizarea c6 domnii .onriii.ri
postat pe siteul primariadorobantu'ro'
consultare u prbli;;i;i acest lucru fiind
I

Are cuvantul doamna consilier Grosu luliana care citeqte raporul final al procedurii.
Au cuvAntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu,
respectiv ai comisiei economice qi ai comisiei pentru inv6{6mdnt care citesc procesele-verbale.
Domnul preqedinte de qedin{b Niculae Cheorghe solicit[ inscrieri la cuv6nt.
Are cuvAntui domnui primar care spune ci nu este impotriva investiliilor din comuna
Dorobanlu, acest lucru rezultdnd din faptul aprobdrii celor doua PUZuri avAnd ca scop cresterea
pasarilor'sau animaleior, unul din proiecte aflAndu-se in desldgurare in extravilanul din zona satului
deranjali in
Varagti, putdnd fi v6zut din DN 31, aici nefiind nici o problem[, cet[lenii comunei nefiind
nici un fel.
Referitor la materialele proiectului de hotdrdre consider c5 rapoftul domnului tehnician
pentru abator
urbanism Bic6 Nicolae este incomplet deoarece distanfa minimi de proteclie sanitari
respectat.
nu
este
lucru
acest
iar
este 500 m conform Ordinului llgl2}l4 al Ministerului Sdnatdtii
nu fie create probleme
Sunt deschis si g6sim solulii pentru mutarea amplasamentului astfel s[
de disconfort;i s6ndtate pentru locuitorii comunei'
cauza
Nu este corect si umilim vecinii acestei ferme, deoarece acolo nu se poate locui din
mirosului de la vaci din fermi.
Aici este o ambi{ie a unei minli bolnave care vrea si construiascd neapdrat ferma in acel loc.
Nu {in nici cu o pafie nici cu cealalta insd nu se respectd Ordinul 11912014 al Ministerului
S[n[t5!ii.
pentru a incheia acest conflict intre vecinii ferrnei de vaci qi familia Chiri{[ sunt dispus sd donez
de locun{ele populaliei astfel sf,
teren pentru mutarea fermei pe un loc care sd respecte distanlele fald
comunei'
nu fie create probleme de disionfort;i s[natate pentru locuitorii
ziua Ei precizeaz[ faptul cl la gedin!6
bund
Are cuv6ntul domnul Gheorghe Grigore care spune
vaci qi spune cd din rdspunsurile
sunt prezen{i o parte din vecinii nernullum-i1i din cauza fermei de
lbcute referitor
pri,rite de du,rnlalui din partea autoritalilor abilitate in urma sesizirilor ;i reclama{iilor
Mullumesc domnului primar care
la aceasta ferm6 de vaci a rezultatcd totul este infect in acea fermd.
de vaci. Distanla nu este cea corespunzitoare'
a enumerat motivele cd acolo nu se poate construi fermd
vecinii suntem de acord'
Domnul Chirila poate si fac6 acolo o fabrici de biscuili, de ciocolati Eitoli
pentru
demolare
9i nu va fi bilet
Dac[ se aproba acest PUZ m-am interesat qi vorn face demersuri
prin mirosul emanat locuitorii' Mai
Trebuie s6 faci proiectul in cauzd la distanl'd astfel sd nu supere
bine stagndm acum 9i si inceapi lucrdrile unde trebuie'
discutat domnul Chiril[ cu
Domnul pres,edinte de Qedinta Niculae Gheorghe intreabd dacda
Se rdspunde negativ' nu au
vecinii nemulfumili ai fermei pentru gdsirea unor solulii pe cale amiabilS'
fost discu{ii in acest sens.
, publicd
, t. y ^.in acest sens El s-au
Are cuv6ntul dornnul Chiri!6 Marin care spune c[ a fost dezbatere
efectuat disculii cu privire la acest proiect'
fost consultat nici un vecin, to{i
Are cuv6ntul doamna Gheorghe Maria care spune cd nu a
prim6riei nu corespunde realitalii,
vecinii nu au fost de acord iar procesul verbal intocmit la sediul
in acest proces verbal a;a cum s-a deslI;urat qedinla'
deoarece consultantul nu a efectuat consemndrile
ai fermei care nu au nici un fel de
Are cuv6ntul domnul Chirila Marin care spune cd sunt vecini
probleme.

ArecuvantuldomnulChirildAurel-Mariancarespunec6nuareleg6tur6fermaactualacu
proiectul pe care il iniliazi dumnealui'
Arecuv6ntuldomnulprimarcarespunecdavize|esuntdeprincipiu,acesteavizenuinseamna
local. Domnul primar spune ci este de acord cu
aprobare, de ce se rnai solicii[ aprobare in consiliul
nu pe acel amplasament'
inninlur"u acestei investilii in comuna Doroban{u insd
Domnulprimarspuneca;ilaS.c.ProdcerealsRLaufostptoblt'"cuveciniiatuncic6nderau
a mutat amplasamentul fermei cu utilajele in
utilajele in sat ;i ii;"-r*j"u pe aceEtia 9i de aceea
extrivilan pentru a nu deranja locuitorii comunei'
ci etapele de consultare publicd
Are cuvantul domn,l consilier local Apostol Jan care spune
una de c6tre SC' Prodcereal SRL Ei una a domnului
s-au efectuat legal. Au fost depuse ooua p.ti1ii,
normelor europene qi asfel cet[lenii vor fi protejali
Gheorghe Grigore. Ferma nori ru fi licuti
din punct de vedere sanitar'

"onio.n-,

Marin a avut vreun conflict
Domnul consilier local Apostol Jan intreabi dac6 domnul Chiri!6
p[r!i' Referitor cd nu se
cu domnul Gheorghe T[nase. Se raspunde afirmativ din partea ambelor
respecti normele de mediu. Avem aici avizul de mediu'
local Apostol Jan
Domnul preEedinte de Eedin{d Niculae Gheorghe ii spune domnului consilier
acolo"'
locui
a-!i
nu
c5
cred
cd ,dacda-1i avea locuinla in iocul unde locuieEte familia Gheorghe
comuneo
acestei
Are cuvAntul domnul Gheorghe Tdnase care spune: sunt unul din veteranii
cas6, au venit comuniqtii Ei au
familia noastra a avut copii mulli ;i a cumparat raioane qi locuri de
domnul chirili cu impuleala aceea
consrruit qantierul pe terenurile noastre ins6 ciup6 revolu{ie a.venit
grajd la iesle. Sunteli at6lia oameni cu experienla,
de acolo. darorata sitozului Ei vacilor linute numaiin
nu existi nici o qans6 s[ se mute aceastf, fermd cu animale?
avenit o doamna de la garda
Are cuvantul domnul Gheorghe Grigore care spune c[ acum 2 ani
250 mde la ferm6 p6n5 la case ceea ce nu corespunde
de mediu care a tdcut masuratori ;i a spus c"a sunt
realit6lii.
nu s-a pus problema deranjdrii
Domnul primar spune cd la inceputul activitatii domnului Chiril6
deranjeazd'La ferma actuala sau
locuitorilor deoarece erau cateva vaci. Acum sunt220 bovine care
dat amenzi qi s-a dispus mdsura desfiin{drii'
SRL a primit 1000 lei amend6
Domnul consilier local Apostol Jan intreaba de ce S.c. Prodcereal
Ei nu s-au demolat silozurile.
spune cE PUZurile trecute s-au aprobat
Are cuvantul domnul consilier local lvan Niculaie care
proiect dac6 oamenii i-ti sar in cap'
fdri nici o obiec{iune. De ce domnul chiri{6 a continuar cu acest
spre aprobare pe articole qi in
Domnul preqedinte de qedinl[ Nicuiae Gheorghe supune
Urbanistic Zonal qi a Regulamentului
totalitate ,, proiect de hotdrdre privind aprobarea Pla-nului
VaCt DE CARNE, MINIABATOR'
FERMA
Local de Urbanism ;f;;;"r;.u ,,iNFilNlARE
JUPIl^ul - ,
gr ACHrrrTm uru-a:s ncrucoln, coMUNA DOROBANTU,
^
".
INDIVIDUALA"
CALARA$I" roti.ituiffiHlilnA tta. aunsl MARIAN iNTRspRtNDERE
si I vot abtinere din I1 consilieri prezenli fa!6
care se voteazdcu 3 voturi pentru 7 voturi impotriv[
de hotardre nu se adopt['
de t 1 consilieri in funclie gi in .orr..in{6 proiectul
gedinia inchisS'
Domnul preqeJinte'de qedin!6 Nicutae Gheorghe declar6

urririarl

Secretar,
George STOICA

Preqedinte de gedin![,
Gheorghe NICULAE
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