COSILIUL LOCAL GRAJDURI
JUDEŢUL IASI
TELEFO 0232/228286
FAX 0232/228341
e-mail : primar@primarigrajduri.ro
PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 03.02.2014, 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. 60/27.01.2014.
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. Pentru susţinerea
rapoartelor de specialitate participă doamna contabil Stan Adina Magdalena.
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. de 11
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 al sedintei anterioare
2. Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Grajduri judetul Iasi pentru anul
2014.
3. Aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, echilibrat, pe
anul 2014 in suma de 2683,26 mii lei, a Listei de investitii si a
Planului de achizitii aferent anului 2014.

Se voteaza ordinea de zi
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Se deschid lucrările cu primul punct din ordinea de zi :
1.Aprobarea procesului- verbal al şedinţei din luna ianuarie 2014.
Dl.consilier Dulceanu – potrivit Legii 215/2001, secretarul prezinta
procesul-verbal al sedintei anterioare.
Doamna secretar – este corect asa prevede legea.
Se da citire procesului-verbal de catre secretar.
Dl consilier Dulceanu – in sedinta anterioara s-au votat membrii in
comisia de licitatii privind contractele de concesiune si comisia de atribuire a
contractului de renovare a caminului cultural. Membrii comisiilor sa fie
anuntati in timp util sa se prezinte intrucat fiecare dintre acestia au si
serviciu.Cei desemnati in comisia de licitatii privind contractele de
concesiune sa fie pentru toate concesiunile, iar cei din cea de a doua comisie
sa fie pentru toate atribuirile de contracte.
Se reia discutia proiectului privind imbunatatirea educatiei romilor.
Dl consilier Chiochiu – sa continuam proiectul cu 5 lei / copil pe zi,
sau cu 300 euro/luna.
Ora 10,45 ajunge la sedinta si domnul consilier Lupu Sorin.
Dl primar – propun ca cei care vor lucra pe perioada finantarii
contractului si vor fi platiti din fonduri europene, sa se angajeze ca si dupa
terminarea finantarii europene sa presteze activitatea pana la incheierea celor
5 ani.
Dl consilier Dulceanu – suma cu care Consiliul Local este deacord
este de 300 euro pe luna.
Se supune la vot procesul- verbal al sedintei anterioare

Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Dl primar – se intampina greutati in semnarea adeziunilor pentru paza
padurii private, deoarece unii proprietari au murit si au ramas mai multi

mostenitori. Dintre acestia unii sunt deacord cu formarea asociatiei iar unii
nu.
Dl consilier Dulceanu – noi avem obligatia doar de ai anunta pe
proprietari, cat priveste inscrierea lor in asociatie este optiunea lor.
Dl consilier Iurascu – in sedinta trecuta s-a votat excluderea mea din
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Grajduri. Dar legea prevede
ca delegatul Consiliului Local in Consiliul de administratie al scolii se
voteaza pentru un an scolar nu un an calendaristic.
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 1 domnul consilier Iurascu
Dl preşedinte propune trecerea la următorul punct din ordinea de zi
2. Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Grajduri judetul Iasi pentru anul
2014.
Dl consilier Lozba – comisia economica a dat avizul favorabil cu
urmatoarele amendamente:
1. in raportul de specialitate apar sase posturi vacante iar in statul de
functii sunt doar cinci.Sa modificati in raportul de specialitate in loc
de sase posturi vacante cinci posturi vacante.
2. singurul post vacant care se va scoate la concurs in anul 2014 sa fie
cel de secretar, iar celelalte sa fie blocate in decursul anului 2014.
De ce la postul de bibliotecar sunt asa de multe sporuri?
Dna.secretar – sporurile bibliotecarului sunt reglementate prin legi
speciale.
Sa se prezinte actele de studii a domnului magaziner si angajat ISU.
Ce sanctiune a primit doamna Nechifor Maria si cand se va produce
destituirea ei din functia Publica?
Dna.secretar – doamnei Nechifor Maria i s-a aplicat sanctiunea
reducerii drepturilor salariale cu 15% pe o perioada de trei luni, in baza
procesului-verbal si al raportului intocmit de Comisia de disciplina a
comunelor Mogosesti si Grajduri. Daca doamna Nechifor continua cu
abaterile urmatoarea sanctiune este destituirea din functia publica.
Dl consilier Finaru – cand nu o mai vedem in primarie?
Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Comisia pentru invatamant aviz de principiu nefavorabil.

Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a
statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei
Grajduri judetul Iasi pentru anul 2014.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 1 domnul consilier Iurascu
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
3. Aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, echilibrat, pe anul
2014 in suma de 2683,26 mii lei, a Listei de investitii si a Planului de
achizitii aferent anului 2014.
Doamna contabil Stan Adina Magdalena prezinta referatul de specialitate
intocmit, privind bugetul echilibrat pentru anul 2014.
Dl consilier Dulceanu – nu coincide ce ati scris in referat cu suma
totala a bugetului.
Doamna contabil Stan – avem un excedent de 80 mii lei din anii
anteriori care trebuie cheltuit doar pe investitii.
Dl consilier Dulceanu – cum ati calculat veniturile?
Doamna contabil Stan – veniturile sunt prognozate pe baza veniturilor
din anul trecut.
Dl consilier Dulceanu – la venituri proprii nu va dadea voie sa prindeti
mai mult de 139,32 mii lei intrucat nu avem bani prea multi?
Doamna contabil Stan – nu putem sa punem mai mult.
Dl consilier Dulceanu – Titlul 20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii) ce
inseamna salubritate?
Doamna contabil Stan – am prins asa pentru ca anul trecut am platit de
aici salubritatea. Datorita faptului ca s-au schimbat conturile trebuie facuta
deschiderea pe fiecare capitol pentru a se putea plati.
Dl consilier Finaru - s-a anuntat populatia despre faptul ca este
constituita taxa de salubritate?
Doamna contabil Stan – in anul 2013 s-au platit doar 4 lei.
Dl consilier Dulceanu – ce inseamna carburanti si lubrifianti?
Doamna contabil Stan – carburanti si lubrifianti inseamna antigel,
combustibil ( benzina motorina), decont transporturi necesare pentru
functionarea primariei.
Dl. consilier Dulceanu – cred ca sunt prea multi bani pe acest titlu.
Dl consilier Dulceanu – sunt prea putini bani alocati pentru scoala.
Doamna contabil Stan – este necesar sa avem doar deschideri pe
parcursul anului, prin rectificari bugetare vom duce mai multi bani si aici.

Dl consilier Dulceanu – prea putini bani pentru dezapezire.
Dl primar – trebuie modificata suma pe acest capitol.
Dl consilier Dulceanu – la capitolul culte nu este prins nimic.
Dl consilier Lozba – la proiectul cu caminul suma este prea mare. Care
este contributia noastra?
Dl primar – este o suma fixa alcatuita din cheltuieli eligibile si
neeligibile. In acest moment nu avem o masina a primariei, trebuie sa luam o
hotarare ori cumparam una noua ori reparam una dintre cele pe care le
avem.
Dl consilier Lozba – daca masinile nu sunt bune trebuie casate si luata
una noua. Nu mi se pare normal ca masina primariei sa stea in curtea unui
angajat al primariei.
Dl consilier Cocea – toate comunele din jur au si masini si utilaje
pentru dezapezire, noi ne putem baza pe utilajele cu care va fi dotata
platforma de gunoi?
Dl primar – vom putea folosi cu siguranta toate utilajele.
Dl consilier Finaru – daca masinile nu sunt bune casatile.
Dl consilier Dulceanu – trebuie respectata toata procedura privind
casarea.
Dl primar – propun la culte suma de 5 mii lei si sa fie luata de la
carburanti. Trebuie realizat PUG-ul si PUZ-ul comunei.Propun sa alocam 15
mii lei pentru PUG si PUZ si sa fie luati de la proiectul cu caminul si 25 mii
lei pentru Strategia de Dezvoltare Locala de la proiectul cu platforma.
Dl consilier Dulceanu – la dezapezire sa mai punem 10 mi lei de la
iluminatul public, iar de la proiectul cu parcul luam 10 mii si ducem la
drumuri.Toate modificarile care s-au facut, in interiorul titlurilor.
Dl consilier Cocea – consilierul primarului sa mearga pe teren sa
aduca la cunostinta oamenilor ca au de platit taxa pentru salubritate.
Dl primar - anul acesta 25% din cuantumul indemnizatiilor pentru
persoane cu handicap trebuie alocat de la bugetul local.
Dl consilier Lozba – de ce nu s-a platit piatra achizitionata anul
trecut?
Dl primar – s-a achizitionat piatra la sfarsitul anului.
Dl consilier Lozba – scoala are prins in buget toti banii de care are
nevoie? ( salarii, naveta, punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti)
Dl consilier Chiochiu – la naveta sunt doar 30 mi lei, la salarii
suntem cu suma la limita.
Dna contabil Stan – prin rectificari vom asigura si ceea ce este
necesar pentru scoala.

Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului
local de venituri si cheltuieli, echilibrat, pe anul 2014 in suma de 2683,26
mii lei, a Listei de investitii si a Planului de achizitii aferent anului 2014
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 1 domnul consilier Iurascu
In continuare sunt prezentate cererea domnului Minciuna Danut si
referatele d-rei Negura Ana Maria si a dl. ing. Romanescu.
Dl Minciuna Danut solicita concesionarea unei suprafete de teren.
Dl consilier Lozba – toti cei care au terenuri in concesiune sa faca
dovada ca au accesat programe europene.
Dl consilier Dulceanu – domnul ing. Romanescu sa prezinte situatia
terenurilor pentru care s-au depus cereri pentru concesionare.
D-ra Negura Ana Maria solicita punerea la dispozitie a unei masini
pentru deplasarea in teren si la Iasi.
Dl consilier Lozba – din suma cuprinsa la transport sa se aloce si suma
necesara pentru d-ra Negura.
Dl ing Romanescu solicita Consiliului Local aprobarea PUZ – Minciuna
Danut.
Se supune la vot
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
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 şase pagini .

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

