COSILIUL LOCAL GRAJDURI
JUDEŢUL IASI
TELEFO 0232/228286
FAX 0232/228341
e-mail : primar@primarigrajduri.ro

PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 28.03.2014, 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. 109/21.03.2014.
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 si Secretar- Delia Macovei.
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 convocati, sunt prezenţi un nr. de
11 consilieri, absenti domnul consilier Atasiei Laurentiu si domnul consilier
Finaru Cornel.
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. Proiect de hotarare prin care se ia act de
adresa PDL nr.
109/31.01.2014 de excludere din acest partid a domnului Atasiei
Laurentiu si vacantarea mandatului de consilier local detinut de
acesta.
3. Proiect de hotarare modificarea si completarea HCL nr.61 /19.12.2013,
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier din
cadrul Consiliului Local al comunei Grajduri judetul Iasi.

4. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al dlui Bacalu V. Vasile.
5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de …………..bisericii din
localitatea Carbunari, comuna Grajduri, in vederea construirii casei
praznicale.
6. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local de venituri si
cheltuieli al com. Grajduri, jud. Iasi pe anul 2014.
7. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Grajduri judetul Iasi.
8. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 40/27.09.2013 privind
aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2014
in comuna Grajduri.
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din circuitul agricol a suprafetei
de 2500 mp. situata in T. 50, Parcela 1317/1/1, cu nr. cadastral 60397 si
includerea in circuitul agricol a suprafetei de 2500 mp. teren
neproductiv situate in T. 43, Parcela 1077/2
10.Proiect de hotarare privind alegerea unui nou Presedinte de sedinta,
pentru urmatoarele trei luni
Probleme curente.
D-l. președinte de şedinta intreabă dacă mai sunt probleme urgente
care necesita inscrierea pe ordinea de zi a ședintei ?
Nemaifiind alte probleme de adaugat pe ordinea de zi se supune la vot
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 anterioare.
Se da citire procesului-verbal al lunii martie, de catre secretar.
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :

Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0

Dl preşedinte de sedinta propune trecerea la următorul punct din ordinea de
zi.
2.Proiect de hotarare prin care se ia act de adresa PDL nr.
109/31.01.2014 de excludere din acest partid a domnului Atasiei
Laurentiu si vacantarea mandatului de consilier local detinut de
acesta.
Referat - secretar
Expunere de motive –Dl. Primar
Proiect de hotarare - initiator - Dl. Primar
Raport de avizare – presedinte comisie juridica Dl consilier Fanaru
Documentele fiind studiate se supune la vot

Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL
nr.61/19.12.2013, privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor
de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Grajduri judetul
Iasi.
Referat - secretar
Expunere de motive –Dl. Primar
Proiect de hotarare - initiator - Dl. Primar
Raport de avizare – presedinte comisie juridica -Dl consilier Fanaru
Dl. consilier Lozba – propun ca membru in Comisia de validare a
mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei
Grajduri judetul Iasi. pe domnul consilier Rotundu.
Se supune la vot:

Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al
d-lui Bacalu V. Vasile.
Referat - secretar
Expunere de motive –Dl. Primar

Proiect de hotarare - initiator - Dl. Primar
Raport de avizare – presedinte comisie juridica - Dl consilier Fanaru
Se supune la vot:

Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Dl. Bacalu Vasile, noul consilier validat in functie, depune juramantul, in
fata Consiliului Local.
„ JUR SA RESPECT COSTITUTIA SI LEGILE TARII SI SA FAC, CU
BUA-CREDITA, TOT CEEA CE STA I PUTERILE SI PRICEPEREA MEA
PETRU BIELE LOCUITORILOR COMUEI GRAJDURI
ASA SA-MI
AJUTE DUMEZEU! „

Dl. Primar – domnilor consilieri sunt nevoit sa plec deoarece am o
sedinta.
Dl consilier Lozba – pentru sedinta viitoare sa fie notificati cei care au
in concesiune terenuri si s-au obligat prin semnarea acestor contracte de
concesiune ca vor accesa fonduri europene. Sa prezinte documente
doveditoare ca au accesat aceste fonduri, si stadiul in care sunt proiectele
derulate de dumnealor.
Banii obtinuti din vanzarea dispensarului se mai regasesc?
Dl. Primar – sunt in cont si vom stabili destinatia lor.
Dl consilier Lozba – consultanta la camin cine o asigura?
Dl. Primar – consultanta este asigurata de catre GAL
Dl. Blageanu Dumitru prezinta situatia in care se afla cu solicitarea
dumnealui in ceea ce priveste punerea in posesie in urma Hotararii
Judecatoresti definitive pe care o detine.
Se solicita de catre domnii consilieri prezenta la lucrarile sedintei a
domnului ing. Romanescu.
Domnul ing.Romanescu – adresa primita de la Institutia Prefectului
jud. Iasi prevede ca domnului Blageanu sa i se intocmeasca Titlu de
proprietate. In prezent teren disponibil mai este doar in islazul comunal. Pe
vechiul amplasament unde dl. Blageanu spune ca a avut terenul este emis un
alt Titlu de proprietate.
Dl. consilier Zaporojanu – primaria este un fel de doctor comunal?
Cine a gresit sa plateasca.
Dl. consilier Pavel – nu se poate ataca Titlul de proprietate care nu
respecta vechiul amplsamenat?
Dl. consilier Chiochiu – dl. ing. Romanescu sa intocmeasca o lista a
terenurilor disponibile.

Dl. consilier Pavel - dl. ing. Romanescu sa prezinte unde a avut dl.
Blageanu terenul, cine detine in prezent acel teren si unde are disponibil
Primaria teren pentru ca dl. Blageanu sa fie pus in posesie.
Doamna Achiritoaei Iulia, consultant GAL prezinta proiectul
Renovare camin cultural Grajduri. Ma ocup de consultanta si
managementulu Proiectului.
Dl consilier Lozba –propun sa prezentati concret ce se poate accesa
prin programul GAL.
Doamna consultant – prin propunerile faccute de catre d-voastra se va
face o strategie cu toate cerintele d-voastra.
Dl. consilier Lupu – in cat timp se primesc banii pentru un proiect?
Doamna consultant – in jur de iunie-iulie se depun proiectele. Daca dvoastra doriti eu pot sa vin si sa va prezint toate oportunitatile si concret ce
proiecte se pot implementa prin GAL.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de …………..bisericii din
localitatea Carbunari, comuna Grajduri, in vederea construirii casei
praznicale.
Referat – preot paroh satul Carbunari
Expunere de motive –Dl. consilier Chiochiu Teofil Gabriel
Proiect de hotarare - initiator - dl. consilier Chiochiu Teofil Gabriel
Raport de avizare – presedinte comisie economica- dl consilier Lozba
Dl consilier Lozba – prezentati succint ce se vrea construit.
Dl. consilier Chiochiu – o casa praznicala cam de 6/6. Eu cu domnul
Iurascu vom solicita si sponsorizari de la diferiti agenti economici.
Dl. consilier Zaporojanu – sa nu facem discriminari intre biserici.
Dl consilier Cocea – cate biserici sunt, sa impartim banii in mod egal.
Dl consilier Dulceanu – pentru biserica din Carbunari sa alocam 3000
de lei.
Dl. consilier Chiochiu – sa hotaram dupa necesitatile fiecarei parohii.
Dl consilier Lozba - sa se faca casa praznicala in casa parohiala
deoarece preotul nu o foloseste.
Dl. consilier Pavel – la Padureni s-a repictat biserica, totul cu bani
stransi din colecta si sponsorizari. Ceea ce este prins in buget la capitolul
culte sa se imparta in mod egal pentru toate bisericile din comuna.
Dl. consilier Chiochiu propun alocarea sumei de 3000 de lei
pentru casa praznicala din Carbunari.
Se supune la vot propunerea initiatorului de proiect de hotarare (3000 lei)

Cine este pentru ? = 5 d-nii Chiochiu, Iurascu,Lupu, Dulceanu,
Nechifor.
Impotriva ?= 6 d-nii Zaporojanu, Pavel, Rotundu, Cocea, Bacalu,Lozba.
Abtineri ?= 1 dl. consilier Afrasinei
Cu 5 voturi pentru, proiectul de hotarare este respins..
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
6.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local de venituri si
cheltuieli al com. Grajduri, jud. Iasi pe anul 2014.
Referat - contabil
Expunere de motive –Dl. Primar
Proiect de hotarare - initiator - Dl. Primar
Raport de avizare – presedinte comisie economica Dl consilier Lozba
Dl consilier Pavel – doamna contabil, este posibil sa vina fiecare preot
cu ceea ce are nevoie pentru biserica din satul sau?
Doamna contabil – cu un referat de necesitate si cu factura se poate
deconta. Referitor la rectificarile bugetare, acestea sunt facute pe baza
adreselor primite de la DRGFP-Iasi. Suma de 3972 mii pentru incalzire, 7 mi
si 18 mii pentru scoala.Bugetul a fost rectificat exact cum ati hotarat dvoastra.
Dl consilier Dulceanu – am cerut sa faceti o anexa la buget cu
rectificarile pe care le-am hotarat si solicit in sedinta viitoare sa se prezinte
exercitiul bugetar al anului 2013.
Se supune la vot:

Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
7.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Grajduri judetul Iasi.
Referat – ing. Urbanism, cadastru, mediu - Romanescu
Expunere de motive –Dl. Primar
Proiect de hotarare - Dl. Primar
Raport de avizare – Dl consilier Lozba
Dl. ing. Romanescu prezinta referatul intocmit de catre dumnealui, prin
care solicita completarea inventarului bunurilor din domeniul public cu
anumite bunuri care inprezent nu se regasesc in acest inventar.

Dl consilier Dulceanu – de ce trebuie sa trecem in patrimoniul
primariei cismelele care sunt facute de catre Asociatia crescatorilor de
bovine/ovine?
Dl consilier Zaporojanu – sa se specifice pentru fiecare cismea de
catre cine este facuta: de catre Primarie sau de Asociatiesi si sa se treaca
valoarea de inventar a fiecareia.
Dl. consilier Dulceanu – pentru toate investitiile trebuie proceseverbale de receptie.
Se supune la vot:

Cine este pentru ? = 0
Impotriva ?= 12
Abtineri ?= 0
Cu 12 voturi impotriva proiectul de hotarare este respins.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
8.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 40/27.09.2013
privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si
alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul
fiscal 2014 in comuna Grajduri.
Referat - secretar
Expunere de motive –Dl. Primar
Proiect de hotarare - Dl. Primar
Raport de avizare – presedinte de comisie dl. consilier Lozba
Dl presedinte de sedinta da citire referatului intocmit de catre
secretar Delia Macovei, aceasta explica ce reprezinta taxa speciala pe care o
propune spre aprobare Consiliului Local, ce reprezinta un dosar de
transcriere si fenomenul cu care se confrunta comuna Grajduri, in ceea ce
priveste marirea numarului de locuitori cu cetateni moldoveni.
Dl consilier Zaporojanu – propun ca aceasta taxa sa fie de 500 lei.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarea cuantumului taxei la
500 lei/dosar.

Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din circuitul agricol a
suprafetei de 2500 mp. situata in T. 50, Parcela 1317/1/1, cu nr.
cadastral 60397 si includerea in circuitul agricol a suprafetei de 2500
mp. teren neproductiv situate in T. 43, Parcela 1077/2

Referat – ing. Urbanism, cadastru, mediu - Romanescu
Expunere de motive –Dl. Primar
Proiect de hotarare - Dl. Primar
Raport de avizare – presedinte de comisie dl consilier Lozba
Dl. presedinte de sedinta da citire adresei primite de la Consiliul
Judetean in care se mentioneaza avizul privind scoaterea unei suprafete de
teren din circuitul agricol si introducerea alteia, situatie in care se gaseste si
comuna Grajduri.
Se supune la vot

Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
10. Proiect de hotarare privind alegerea unui nou Presedinte de sedinta,
pentru urmatoarele trei luni
Referat - secretar
Expunere de motive –Dl. Primar
Proiect de hotarare - Dl. Primar
Raport de avizare – presedinte de comisie dl consilier Fanaru
Dl.consilier Lozba – propun ca urmatorul presedinte de sedinta sa fie
tot de la USL, deoarece nu s-a respectat intelegerea.
Dl. consilier Dulceanu – propun pentru urmatoarele trei luni ca
presedinte de sedinta pe dl. consilier Lupu. Datele la care vor avea loc
sedintele sa fie: 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie.
Se supune la vot

Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Probleme curente
Dl consilier Cocea – adeverintele pentru APIA sa aiba pe langa
semnatura functionarului de la taxe si impozite si stampila primariei aplicata
tot de acesta astfel incat sa avem un control la ceea ce se elibereaza si sa
avem siguranta ca se vor colecta la bugetul local taxele si impozitele.
Dl consilier Zaporojanu – propun ca doamna Delia sa dea ultima
semnatura pe adeverintele catre APIA.

Dl presedinte de sedinta da citire adresei depusa de catre Asociatia
crescatorilor de bovine/ovine, prin care se solicita incheierea unui contract
de prestari servicii intre acestia si
primarie, in vederea folosirii
beneficiarilor de ajutor social la unele activitati cum ar fi igenizarea pasunii
comunale, fertilizare, s.a., iar banii sa fie virati la bugetul local.
Dl. consilier Dulceanu – anul trecut am solicitat situatii de lucrari
pentru toate lucrarile care s-au efctuat din banii primiti de Asociatie, drept
subventie de la APIA.In sedinta viitoare Asociatia sa prezinte toate
documentele, din care sa rezulte cum s-au cheltuit banii pe fiecare an in
parte.
Dl presedinte de sedinta prezinta cererea preotului din satul Valea
Satului prin care solicita alocarea sumei de 2500 lei pentru unele lucrari la
biserica.
Dl.consilier Dulceanu – daca banii de la capitolul culte nu ajung
pentru toate nevoile bisericilor, sa facem o rectificare de buget.
Dl consilier Lozba – sa se prezinte situatia de la alimente.
Dl consilier Pavel – sa organizam unele actiuni in vederea igenizarii
comunei.
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 9 pagini .

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

