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

PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 30.04.2014, 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. 135/25.04.2014.
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: dl. Rotundu Mihai, dl.
Mihai Florin.
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 –Lupu Sorin.
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi un nr. de 12
consilieri, absent domnul consilier Pavel Ioan. Întrucât consiliul este legal
constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă
şi rog pe domnul Presedinte de sedinta –Lupu Sorin să preia conducerea
lucrărilor şedinţei.
Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Ordinea de zi a ședintei a fost stabilita prin Dispoziţia primarului Comunei
Grajduri nr. 135/25.04.2014 și este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
2. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii orelor de lucru de
catre beneficiarii L.416/2001 prin executarea de lucrari si prestari
de servicii catre persoane fizice si juridice.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de

1,4400 ha. Teren, situata in T. 21/1, P. 321/1 si P. 323/1, teren situat
in extravilanul localitatii Grajduri, apartinand domeniului public.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de 2
ha. Teren situat in T. 23, P. 371/1, in extravilanul localitatii
Grajduri.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de
5000 mp situat in T.23, P.374/1, suprafata fiind incadrata in Ps.
371/1, in extravilanul localitatii Grajduri.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de
5000 mp situat in T.12, P. 212/1, in extravilanul localitatii Grajduri.
7. Probleme curente.
D-l. președinte de şedinta intreabă dacă mai sunt probleme urgente care
necesita inscrierea pe ordinea de zi a ședintei ?
La probleme curente se inscriu domnii: Bacalu Vasile, Lozba Dumitru,
Iurascu Claudiu.
Se voteaza ordinea de zi
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Ora 10,30 ajunge la lucrarile sedintei domnul consilier Pavel Ioan.
Se deschid lucrările cu primul punct din ordinea de zi :
1.Aprobarea procesului- verbal al şedinţei din luna martie 2014.
Se da citire procesului-verbal al lunii anterioare, de catre secretar.
Dl consilier Lozba – sa se mentioneze in procesul verbal interventia doamnei
consilier judetean Lupu si anume ca, preotii parohilor comunnei sa se
adreseze cu cererei pentru alocarea de fonduri pentru parohiile dumnealor
Consiliului Judetean, cererile sa fie vizate de catre Mitropolia Moldovei.
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :
Cine este pentru ? = 13
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de 2 ha.
Teren situat in T. 23, P. 371/1, in extravilanul localitatii Grajduri.
Dl. Rotundu Mihai – domnilor consilieri-am depus o cerere de concesiune in
acest sens. Pe terenul pe care vreau sa-l iau in concesiune nu este in prezent

nimic. Nu poate fi folosit nici ca pasune, este plin de spini si huceag. Defapt
se vede si pe fotografiile anexate la raportul de evaluare ca terenul este
neproductiv. Pe acest teren vreau sa plantez catina.
Dl. consilier Lozba – dumneavoastra trebuie precizati exact ceea ce doriti sa
faceti si fondurile pe care le veti folosi.
Dl. consilier Pavel – investitia o faceti cu fonduri proprii sau cu fonduri
europene.
Dl. Rotundu Mihai – as vrea sa accesez si fonduri europene, dar dupa cum
bine stiti este foarte multa birocratie, daca nu voi reusi voi realiza investitia
cu fonduri proprii.
Dl Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl consilier Iurascu – exista vreun impediment in realizarea concesiunii? Eu
am de la Institutia Prefectului o hartie prin care Corpul de control al
Prefectului a stabilit ca domnul Pavel este in situatie de incompatibilitate.
Dl. Primar – nu are nici o treaba legea 161, terenul revine tot in propriteatea
Consiliului Local.
Dl. consilierr Zaporojanu – domnul Iurascu ar trebui sa reprezinte interesele
locuitorilor nu sa fie impotriva lor.
Dl. Primar – toata pasunea este concesionata ACA Grajduri, din care s-a
retras suprafata de 4,44 ha, intocmindu-se un act aditional. Tot ce hotarati dvoastra se rasfrange numai asupra mea. Eu sunt acuzat de toate.
Dl. consilier Dulceanu – este parerea domnului Iurascu, noi supunem la vot
proiectul de hotarare.
Dl. consilier Pavel – domnule Iurascu ati fost internat la Spitalul Socola? Sa
facem o adresa la Spitalul Socola in acest sens.
Dl. consilier Iurascu – nu am fost internat.
Pe acest subiect domnuii consilieri Cocea Gheorghe si Iurascu Claudiu
discuta in contradictoriu, domnul consilier Cocea folosind unele cuvinte
mai putin politicoase.
Dl, Primar – trebuie sa ne asumam raspunderea pentru tot ceea ce dezbatem
si aprobam in Consiliul Local.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 13
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Dl. consilier Dulceanu- propun ca redeventa sa fie fixata in euro, in
contracte.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de
1,4400 ha. Teren, situata in T. 21/1, P. 321/1 si P. 323/1, teren situat in
extravilanul localitatii Grajduri, apartinand domeniului public.
Dl Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl consilier Dulceanu – trebuie sa luati aceeasi unitate de masura pentru
toate contractele.
Dl consilier Lozba – unde este arabil si unde este pasune?
Dl. Primar – pe costa este pasune, iar pe platou este arabil asa l-am preluat.
Dl. consilier Dulceanu – propun ca membru in comisia de licitatii sa fie si
domnul consilier Pavel deoarece si dumnealui este desemnat de catre
Consiliul Local de a fi membru in aceste comisii.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri 1= domnul consilier Iurascu
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de 5000
mp situat in T.12, P. 212/1, in extravilanul localitatii Grajduri.
Dl Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri 1= domnul consilier Iurascu
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de 5000
mp situat in T.23, P.374/1, suprafata fiind incadrata in Ps. 371/1, in
extravilanul localitatii Grajduri.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 13
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii orelor de lucru de
catre beneficiarii L.416/2001 prin executarea de lucrari si prestari de
servicii catre persoane fizice si juridice.

Dl consilier Dulceanu da citire proiectului de hotarare initiat de dumnealui
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 13
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la ultimuul punct de pe ordinea de zi:
Probleme curente
Ia cuvantul preotul paroh al bisericii din Grajduri, domnul Bucataru.
Am solicitat Consiliului Local alocarea unei sume de bani pentru terminarea
lucrarilor, intrucat anul acesta vreau sa sfintesc biserica si propun alocarea
sumei de 5000 lei bisericii din Grajduri.
Dl Primar – in sedinta trecuta doamna consilier judetean Lupu a mentionat
ca in bugetul Consiliului Judetean sunt fonduri speciale pentru culte. Cererea
facuta de catre dumneavoastra si adresata Consiliului Judetean trebuie vizata
de Mitropolia Moldovei.
Dl. consilier Dulceanu – cand merge parintele cu cererea sa se faca si din
partea Consiliului Local o adresa ca nu avem fonduri suficiente pentru culte.
Se da citire de catre domnul Presedinte de sedinta a cererilor depuse spre
dezbatere Consiliului Local.
Cererea preotului de la biserica din Padureni prin care solicita alocarea unori
fonduri pentru biserica din sat.
Cererea depusa de Oancea Evelina, prin care solicita concesionarea
suprafetei de 50 ha pasune.
Dl Stafie Leonard - prezent la lucrarile sedintei, in calitate de delegat al
Cooperativei Agricola de Gradul I Grajduri, pentru a prezenta stadiul
derularii Proiectului cu fonduri europene pentru care acesta a solicitat
concesionarea unei suprafete de teren Consiliului Local Grajduri, intervine
cu urmatoarea precizare:
- subconcesionarea este interzisa, insa printr-o hotarare a Adunarii generale
a Asociatiei crescatorilor de bovine/ovine se pot responsabiliza toti membrii
asociatiei, pe fiecare pasune in parte. Adunarea generala stabileste membrii
care formeaza asociatia si raspunderea fiecaruia.
Cerere depusa de catre domnul Zamfirescu Valentin pentru concesiunea unei
suprafete de 10.000 mp teren.
Dl. Primar – suprafata pe care vrea sa o concesioneze este cea la care
doctorul veterinar Bulat a renuntat.
Dl Consilier Lozba – cu conditia sa acceseze fonduri proiecte europene.
Dl Stafie Leonard - in calitate de delegat al Cooperativei Agricola de Gradul
I Grajduri, prezinta stadiul derularii Proiectului cu fonduri europene pentru

care acesta a solicitat concesionarea unei suprafete de teren Consiliului
Local Grajduri. In data de 18.06.2012 s-a depus cererea de finantare, la
APDRP, inregistrata cu nr. 1948. In data de 20.06.2013 s-a notificat
Cooperativa Agicola de Gradul I Avicola Grajduri ca proiectul este eligibil
si a fost punctat cu 45,016 puncte.
Cerere compartiment SVSU
Dl primar – in mai este concursul SVSU. Propun sa alocam o suma de bani
pentru concurs.
Dl. Consilier Dulceanu – daca este prins in buget nu este nici o problema.
Dl consilier Bacau – domnule Primar cand ati fost ultima data in cartierul de
rromi? Este foarte mare mzerie acole.Propun sa vina o firma specializata cu
o masina sa stranga toate peturile, dar sa i se asigure protectie. Ce facem cu
drumul garii? Sunt foarte multi boscheti. Propun sa cumparam o motocoasa
si sa facem curatenie pe acest drum. Este o rusine pentru comuna noastra
asemenea gunoaie.
Dl. consilier Lozba - am cerut situatia cu alimentale. Vreau listele nu ceea
ce a depus domnul Prisacaru pentru sedinta de astazi.Domnul Pavel a ridicat
problema uniformelor PSI, unde sunt aceste uniforme.
Dl consilier Dulceanu – am cerut prezentarea exercitiului bugetar al anului
2013.
Dl.primar – va pun la dispozitie toate documentele privind exercitiul bugetar
al anului 2013.
Dl. consilier Lozba – domnul Director sa prezinte situatia renovarii salii de
clasa de la Scoala Gimnaziala Grajduri. Cum este posibil ca un consilier care
nu vine la sedinta sa fie trecut in statul de plata, iar unul care vine sa nu fie
trecut? Indemnizatia se ia pentru prezenta la sedinta.
Dl. consilier Dulceanu – asa sa se respecte si pe comisii.
Dl. consilier Iurascu – v-am facut cateva cereri pentru piatra care-i adusa,
cand o imprastiem?
Dl Primar – am vorbit cu primarul de la Mogosesti sa ne ajute, noi sa
cumparam doar motorina. Daca ne mai vin niste bani sa-i impartim pentru
piatra pe care sa o imprastiem pe drumuri.
Dl. consilier Lozba – cum ati luat mobilierul din sala de sedinta? Nu am
vazut in planul de achizitii achizitionarea de mobilier.
Dl. Primar – este in custodie.
Dl. consilier Lozba – nu am vazut proiectul cu parcul, nu stim nimic despre
aceasta investitie. Va rugam sa prezentati documentatia tehnica a proiectului
sa stim si noi ce se construieste.

Dl. consilier Dulceanu – s-a modificat Legea 215/2001 vrem sa ne puneti in
comisii legea cu modificarile intervenite.
Dl consilier Pavel – in sedintele anterioare s-a stabilit ca toata cantitatea de
piatra achizitionata este destinata satului Carbunari
Dl. Primar – nu.
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,
Sorin Lupu
Contrasemnează secretar –
Jr. Delia Macovei

