COSILIUL LOCAL GRAJDURI
JUDEŢUL IASI
TELEFO 0232/228286
FAX 0232/228341
e-mail : primar@primarigrajduri.ro
PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 23.01.2014, ora 10.00
În cadrul şedinţei Consiliului Local Grajduri , judeţul Iasi , care are loc în sala
de şedinţe a Consiliului Local Grajduri , convocată prin Dispoziţia primarului
comunei Grajduri nr. 33/16.01.2014.
Consiliul Local al Comunei Grajduri a fost convocat în scris în temeiul art.39
alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea conducerii Primăriei Comunei Grajduri participă dl. Primar
Constantin Zamfirache Secretar- Delia Macovei .
In vederea sustinerii cererilor depuse participa: preot Bucataru –biserica din
satul Grajduri, dl. Rotundu Mihai, dl. Mihai Florin, dl. Afrasinei
Constantin.Participa deasemeni din partea Directiei Silvice Suceava dl. Consilier
ing. Dulgheru Pavel, iar din partea Ocolului Silvic Grajduri dl.ing. Sirghe Valentin
În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Comunei Grajduri în şedinţa
ordinară.
Presedinte de sedinta este Dl consilier –Teofil Gabriel Chiochiu.
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi un nr. de11 consilieri, absenti
domnul consilier Atasiei Laurentiu si domnul consilier Lupu Sorin.
Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi
lege, declar şedinţa deschisă şi rog pe domnul consilier Chiochiu Gabriel să preia
conducerea lucrărilor şedinţei.
Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Ordinea de zi a ședintei a fost stabilita prin Dispoziţia primarului Comunei Grajduri și
este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal din luna decembrie 2013.
2. Prezentarea raportului de activitate al primarului comunei Grajduri pentru
anul 2013.
3. Prezentarea de catre Presedintii comisiilor de specialitate a Consiliului
Local a, rapoartelor de activitate pentru anul 2013.
4. Probleme curente.
D-l. președinte de şedinta intreabă dacă mai sunt probleme urgente care necesita
inscrierea pe ordinea de zi a ședintei ?
1

Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu: discutarea asigurarii pazei si
protectiei padurilor proprietate privata de pe raza comunei Grajduri.
Se voteaza ordinea de zi
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Se deschid lucrările sedintei cu propunerea de suplimentare a ordinii de zi discutarea asigurarii pazei si protectiei padurilor proprietate privata de pe raza
comunei Grajduri, urmand apoi cu ultimul punct de pe ordinea de zi ,,probleme
curente”,datorita faptului ca sunt mai multi invitati.
Dl. Ing.Dulgheru Pavel, reprezentantul Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic si Vanatoare Suceava prezinta situatia in care se gasesc padurile proprietate
privata de pe raza comunei Grajduri, mentionand ca padurea este decimata in mare
parte, din constatarile facute in teren.
La un control inopinant s-au gasit in padure persoane care taiau lemne fara nici
un fel de aprobare din partea vreunei autoritati abilitate si care au fost sanctionati
potrivit legislatiei in vigoare.Propunerea mea este sa facem tot posibilul pentru a salva
padurea.
Ora 10,20 ajunge la sedinta si domnul consilier Lupu Sorin.
Propunerea pe care o face dl. ing.Dulgheru Pavel reprezentantul I.T.R.S.V
Suceava este de grupare intr-o asociatie a tuturor proprietarilor de padure privata de pe
raza comunei Grajduri.
Dl primar – propun ca dl. Ing. Romanescu sa se ocupe de strangerea
semnaturilor proprietarilor pentru acordul de a infiinta asociatia.
Dl. consilier Cocea – pana cand fostul padurar a administrat padurea nu s-a taiat
nimic ilegal. Dupa ce s-a achimbat padurarul au inceput taierile ilegale.
Dl.Ing.Dulgheru Pavel, reprezentantul I.T.R.S.V. Suceava – baza legala de
infiintare a asociatiei este HG 861/2009, asociatia trebuie inregistrata la Registrul
Comertului.
Dl. consilier Fanaru Cornel – Ocolul Silvic Grajduri nu si-a facut datoria de a
pazi padurea
Dl consilier Zaporojanu – cand s-a predat padurea propietarilor s-au facut
procese-verbale de punere in posesie efectiv?, Proprietarii au stiut exact unde isi au
padurea in proprietate?
Dl. primar – propun ca pana la 15 februarie 2014 dl. ing. Romanescu sa prezinte
listele cu proprietarii de padure si semnaturile acestora in vederea infiintarii asociatiei.
Dl.Ing.Dulgheru Pavel, reprezentantul I.T.R.S.V. Suceava – propun ca cei
prinsi ca taie lemne ilegal, in prima faza, sa fie sanctionati cu avertisment.
Dl. consilier Lozba – au fost gasiti cetateni in padure taind masa lemnoasa in
baza unor foite pe care erau aplicate unele stampile false si ilegale totodata.Taierea
masei lemnoase se face cu aprobarea institutiilor abilitate nu a oricui.
Dl consilier Pavel – cand un proprietar are in proprietate paduri in locuri diferite
cum se procedeaza?
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Reprezentant Ocol Silvic Grajduri – nu putem pazi si administra padurea decat
in mod organizat.
Dl consilier Dulceanu – taxa care trebuie platita este fixa sau se poate negocia?
Dl.Ing.Dulgheru Pavel, reprezentantul I.T.R.S.V. Suceava – se poate negocia.
Toti domnii consilieri prezenti sunt deacord cu propunerea facuta de catre
reprezentantul I.T.R.S.V. Suceava, Ing.Dulgheru Pavel, de a infiinta o asociatie a
proprietarilor de padure privata in vederea asigurarii pazei acestor paduri.
Sedinta continua cu Probleme curente.
Dl Bucataru, preot paroh al bisericii Grajduri - transmit La multi ani tuturor si
personal sa va aduc la cunostinta urmatoarele: dupa cum bine stiti populatia satului
Grajduri este imbatranita si cu venituri foarte mici, doar pensia. Drept pentru care in
urma apelurilor pe care le-am facut s-au strans sume foarte mici pentru efectuarea
unor lucrari la biserica.Va rog domnilor consilieri sa sprijiniti lucrarile care necesita
urgenta cum ar fi: curatarea picturii, vopsire, construirea gardului dintre biserica si
scoala, cu cat este posibil din bugetul local. Propun sa facem gardul din plasa de
sarma.
Dl consilier Rotundu – cand vom vota bugetul trebuie sa il votam in mod corect
pe capitole nu ca anul trecut.
Ia cuvantul dl. Afrasinei Constantin pentru asi sustine cererea depusa.
Problema pe care v-o expun domnilor consilieri este trecerea la nivel cu calea
ferata in satul Padureni.Trebuie sa stiti ca microbuzul scolar a trecut prin fata trenului,
fortand trecerea la nivel cu calea ferata.Va rog ca impreuna sa facem toate demersurile
posibile catre toate institutiile abilitate pentru instalarea unui semnal luminos sau a
unei bariere. Trebuie sa facem presiuni asupra CFR-ului.
Dl.consilier Iurascu – cine detine in proprietate drumul?
Dl consilier Chiochiu – drumul este in proprietatea C.L.dar instalarea unei
bariere sau semnal lumino tine de CFR. Prin urmare primaria, scoala, politia biserica
trebuie sa faca presiuni asupra CFR-ului.
Dl consilier Pavel – este vital acest lucru deoarece in 2009 a fost un incident in
acest loc. La demersurile facute de noi CFR-ul a raspuns ca circulatia se poate devia
pe o alta cale si daca aveti bani instalati d-voastra C.L. Dosarul care a fost intocmit de
catre mine pe acest temei este la dl. Ing. Romanescu.In cazul in care se reia
documentatia sa se mentioneze si toate incidentele.Mentionez ca acesta este singura
cale de acces spre satul Padureni.
Dl consilier Zaporojanu – primul pas este curatarea vegetatiei in zona.
Urmatorul invitat dl. Rotundu Mihai, domiciliat in Iasi, ia cuvantul pentru asi
sustine cererea depusa.Domnilor consilieri, va aduc la cunostinta ca vreau sa
concesionez 2 ha. Teren de pe raza comunei Grajduri, mai exacto suprafata din islaz
acoperita cu spini.Vreau sa plantez pe aceasta suprafata catina alba. Mentionez ca
terenul pe care vreau sa-l concesionez este degradat si plin de huci.
Dl consilier Dulceanu – verificat daca nu este fond forestier.
Dl primar – la momentul respectiv o sa avem probleme cu cetatenii din sat.Cred
ca trebuie sa faceti cunoscut acestora faptul ca vreti sa concesionati acest
teren.Totodata trebuie notificata Asociatia crescatorilor de bovine/ovine din loc.
3

Grajduri, deoarece suprafata pe care vreti sa o concesionati este data in concesiune
acestei asociatii.
Dl. Consilier Iurascu – sa vina in fata C.L. ing. Romanesu si juristul pentru a
prezenta daca problema cu Asociatia crescatorilor de bovine/ovine din loc. Grajduri,
s-a definitivat.
Dl. Primar – trebui respectata toata procedura, conform legii.
Se supune la vot propunerea de concesionare.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Dl. Consilier Lupu este iesit din sala deoarece se simnte rau.
Dl. Mihai Florin solicita marirea suprafetei pe care vrea sa o concesioneze de
2000mp la 2 ha.
Se supune la vot propunerea de concesionare.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Dl. Consilier Lupu este iesit din sala
I-a cuvantul dl.Stoleru Costel, domiciliat in satul Padureni. Domnilor
consilieri va fac cunoscut faptul ca solicit concesionarea iazului de la Padureni.Vreau
sa-l amenajez, sa fac o crescatorie de peste.
Dl.consilier Lozba – nu poti face piscicultura intr-un lighean.
Dl.consilier Dulceanu – pe harta comunei nu apare ca luciu de apa ci ca teren in
consecinta trebuie sa concesioneze teren.
Dl.consilier Lozba – sa se definitiveze situatia cu Doly si va propun sa
concesionati iazul Bordea.
Dl.consilier Dulceanu – dl. ing. Romanescu sa mearga la fata locului sa
delimiteze suprafata.
Dl.consilier Pavel – sa se concesioneze respectiva suprafata astfel incat sa nu se
afecteze calea de acces.
Se supune la vot propunerea de concesionare.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 1 dl. consilier Pavel
Dl preşedinte - urmatoarea solicitare este a domnului Paparuz Neculai, de
concesionare a suprafetei de 5000 mp. Teren tot din pasunea comunala.
Se supune la vot propunerea de concesionare.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Dl primar – pana in februarie sa aprobam o hotarare cu toti cei care au solicitat
in concesiune terenuri din pasunea comunala pentru a incheia un singur act aditional
cu Asociatia crescatorilor de bovine/ovine din loc. Grajduri.Precizez ca toti crescatorii
de animale nu platesc nici un fel de taxa pentru pasunat.Cred ca ar trebui incheiate
contracte cu fiecare dintre acestia.
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Dl.consilier Pavel – cred ca ar fi bine incheierea de contracte cu fiecare sat al
comunei.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi
Prezentarea si supunerea aprobarii a procesului-verbal al sedintei
anterioare de catre dl. Presedinte de sedintaChiochiu Gabriel Teofil.
Dl. Presedinte de sedinta Chiochiu Gabriel Teofil mentioneaza ca dumnealui nu
a mentionat ca microbuzul scolar nu este inregistrat in invevtarul scolii, este
inregistrat in inventarul scolii, dar nu are factura.
Dl.consilier Lozba – s-au cerut informatii despre echipamentul ISU, iar domnul
care reprezinta ISU nu a avut nici un raspuns.Totodata va aduc la cunostinta doamna
secretar ca nu am avut niciodata procesul-verbal al sedintelor afisat, daca nici dvoastra nu o sa-l afisati va reclam la comisia de disciplina.
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare
Cine este pentru ? = 8
Impotriva ?= 3
Abtineri?= 0
Domnii consilieri Lozba Dumitru, Pavel Ioan si Rotundu Gheorghe au vota impotriva
mentionand ca desi exista o intelegere intre consilieri, privind rotatia presedintilor de
sedinta aceasta nu s-a respectat.
Dl. consilier Lozba – caracterul extraordinar al unei sedinte este pentru
probleme urgente. Punctele de pe ordinea de zi a sedintei extraordinare nu necesitau
urgenta si de aceea nu am participat la sedinta.Datorita ilegalitatii caracterului
extraordinar am actionat in instanta de contencios administrativ hotatarile adoptate in
sedinta extraordinara.
Dl. primar aduce procesul-verbal al sedintei extraordinare.Dl. presedinte de
sedinta da citire prcesului-verbal al sedintei extraordinare.
Dl. consilier Lozba – s-a incalcat art. 31, alin.(2) din legea 215/2001.
Dl. consilier Pavel – propun cand se da citire procesului-verbal al sedintei
anterioare sa se citeasca si hotararile adoptate in sedinta respectiva.
Dl. primar – cand s-au constituit comisiile inclusiv comisia de validare a
membrilor consiliului, s-a mers pe buna credinta si pe faptul ca nu avem nimic de
ascuns.USL daca are majoritate trebuia sa aiba majoritate si in comisia de validare sau
sa detina presidentia.Nu este posibil sa mergem in continuare cu hotarari nelegale.
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare.
Cine este pentru ? = 9
Impotriva ?= 3
Abtineri?= 0
Impotriva au votat domnii consilieri Lozba Dumitru, Pavel Ioan si Rotundu Gheorghe.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Prezentarea de catre d-l Primar, a Raportului de activitate al primarului
comunei Grajduri pentru anul 2013
Dl.presedinte de sedinta propune multiplicarea Raportului de activitate al
primarului si depunerea acestuia in comisii.Domnii consilieri sunr deacord.
Punctul 3 de pe ordinea de zi
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Prezentarea de catre Presedintii comisiilor de specialitate a Consiliului Local a,
rapoartelor de activitate pentru anul 2013.
Dl. consilier Finaru, presedintele Comisiei juridice – nu am avut timp sa-l fac
dar il voi depune in comisii.
Dl. consilier Lozba, presedintele Comisiei economice– eu am fost presedintele
comisiei doar trei luni.Pana la aceasta data consider ca domnul Dulceanu sa prezinte
raport cu activitatea desfasurata in comisie.Il voi depune in comisii.
Dl. consilier Chiochiu, presedintele Comisiei pentru invatamant – prezinta
Raportul de activitate al comisiei.Pe parcursul anului au fost unele modificari in
structura comisiei, doamna consilier Dimitriu a plecat din tara si incepand cu luna
iunie am functionat fara un membru.Nu toate ideile au putut fi puse in practica
datorita insuficientei banilor.
Se propune depunerea in comisii si a acestui Raport de activitate.
Dl.consilier Lozba – ati trecut in raport si cheltuielile pe care le-ati facut cu
renovarea scolii?
Dl. consilier Chiochiu – in urma analizei facuta de catre o comisie trimisa de
Consiliul Judetean impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, s-a admis
renovarea de urgenta a scolii, intrucat in unele sali nu se mai puteau desfasura orele de
curs, periclitandu-se viata elevilor..
Se supun la vot cele doua puncte de pe ordinea de zi
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Din ultimul punct de pe ordinea de zi, au mai ramas de discutat unele referate.
In primul referat se solicita desemnarea de membrii din partea C.L.in unele
comisii de licitatii.Se propune ca in comisia de licitatii pentru concesionarea de
terenuri sa faca parte ca membrii titulari, domnii consilieri Dulceanu si Pavel iar
membru supleant domnul consilier Iurascu.
In comisia de licitatii in vederea atribuirii contractului de renovare a Caminului
cultural, membrii titulari domnii consilieri Lozba si Finaru, iar membru supleant
domnul consilier Cocea.
Toti domnii consilieri sunt deacord cu propunerile facute.
Urmatorul referat aste cel al domnului viceprimar Afrasinei Viorel prin care
aduce la cunostinta C.L. ca nu mai este administratorul PFA-lui la care era
administrator, pentru a evita conflictul de interese.
Se prezinta continutul Proiectului cu fonduri europene privind imbunatatirea
educatiei copiilor de etnie roma. Proiectul este destinat copiilor romi in proportie de
80% si 20% copiilor romani.Se cere acordul de principiu in vederea implemantarii
acestui proiect.
Se supune la vot
Cine este pentru ? = 10
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 1
Dl. consilier Dulceanu – cu mentiunea cat vom aloca pe luna pentru mentinerea
proiectului 5 ani.
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Se propune ca referatul doamnei bibliotecar se va discuta dupa dezbaterea bugetului.
Referatul domnului director al Scolii Gimnaziale Grajduri.
Domnul director solicita C.L.ce lucrari de reparatii hotarasc sa se efectueze in
anul 2014 la scolile din comuna?
Domnii consilieri propun ca dupa dezbaterea si aprobarea bugetului sa hotarasca
prioritatile.
Prezentarea referatului privind actualizarea listei cu delegati in Consiliul de
administratie al Scolii Grajduri.
Dl.primar – din partea Primariei sa faca parte domnul consilier primar, Suman
Vasile
Dl.consilier Dulceanu – din partea C.L. sa faca parte domnul consilier Nechifor
Mihai.
Se supune la vot
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Se prezinta solicitarea dl-lui consilier Lozba de a-i fi prezentate organigrama,
statul de functii si statul de personal al Aparatului de specialitate al primarului
comunei Grajduri.
Dl.primar – vor fi prezentate in comisii.
Se prezinta adresa E-O care prevede ca pentru realizarea extinderilor de retea
electrica este nevoie de realizarea PUZ-lui comunei.
Domnii consilieri propun ca dupa aprobarea bugetului se va discuta si aceasta.
Dl.consilier Lozba – de ce nu s-au platit indemnizatiile consilierilor? Daca
s-a centralizat situatia in ceea ce priveste impartirea alimentelor?
Nemaifiind alte probleme pentru a fi înscrise in ordinea de zi se declara lucrările
şedinţei de Consiliu Local închise .
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care conţine un număr de şapte
pagini .

Preşedinte de şedinţa ,
Consilier,
Gabriel Teofil Chiochiu
Contrasemnează secretar –
Jr. Delia Macovei
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