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

PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 30.05.2014, 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. 157/ 20.05.2014.
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 .
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 Finaru Corneliu. 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. 157/ 20.05.2014 și este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
2. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor impozabile,
impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si
a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2015 in comuna Grajduri
3. Probleme curente
Se voteaza ordinea de zi

Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
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 Dulceanu Gh.– sa se mentioneze in procesul verbal ca domnul
Stafie a participat la sedinta in calitate de delegat al Cooperativei Agricole
de Gradul I Grajduri.
Dl consilier Lozba D-tru. – in sedinta din luna martie am cerut ca toti cei
care au contracte de concesiune sa prezinte situatia derularii contractelor,
conditiile pentru care s-au concesionat terenurile au fost sa acceseze fonduri
europene.
Dl. consilier Dulceanu Gh.– la urmatoarea sedinta sa se prezinte toate
contractele de concesiune, secretarul sa faca un referat in acest sens.
Dl. consilier Pavel I. – intrebarea pe care i-am adresat-o domnului Iurascu,
este din ceea am auzit de la oamenii din sat.
Dl. consilier Lozba D-tru. – am facut cerere la Consiliul Judetean pentru a
mi se pune la dispozitie listele cu alimentele ce au fost distribuite, daca
domnul Prisacaru nu le mai are.
Dl. consilier Dulceanu Gh.– inainte de aprobarea procesului verbal al
sedintei va rugam sa faceti un referat cu tot ceea ce s-a cerut in sedinta de
consiliu local.
Dl. consilier Chiochiu G. – da citire informarii Consiliului Local cu privire
la situatia lucrarilor de la Scoala Gimnaziala Grajduri.
Dl. consilier Lozba D-tru. – s-a refacut si tavanul si antretul? Va rog sa
puneti in comisie devizul general.
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Ora 10.45 la lucrarile sedintei ajunge si domnul Primar.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor impozabile,
impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a
amenzilor aplicabile in anul fiscal 2015 in comuna Grajduri
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.

Dl. consilier Iurascu – taxele si impozitele se colecteaza intr-un procent
foarte scazut. De ce nu se fac comisii pentru a merge pe teren pentru o mai
buna colectare?
Dl. consilier Lupu – propun sa mergem si noi pentru o mai buna colectare.
Dl. Primar – propun sa revizuim taxa privind procesarea dosarelor de
transcriere a actelor de stare civila in registrele de stare civila existente la
nivelul comunei Grajduri si sa o facem in cuantum de 250 sau 300 lei.Vreau
sa va spun ca este cea mai mare taxa comparativ cu celelalte comune si
avem inregistrate la registratura noastra, cat si primite de la Institutia
Prefectului judetului Iasi petitii de la cetateni moldoveni care si-au stabilit
domiciliul pe raza comunei Grajduri.
Dl. consilier Lozba – daca am aprobat-o in cuantum de 500 lei nu o mai
modificam.
Dl. consilier Dulceanu – nu mai revenim asupra cuantumului taxei asa am
fixat-o asa sa ramana. Institutia Prefectului judetului Iasi a atacat-o in
instanta?
Secretar - nu
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la ultimuul punct de pe ordinea de zi:
Probleme curente
Domnul Presedinte de sedinta da citire referatului intocmit de catre
secretar, cu privire la adresele transmise de catre Partidul Romania Mare,
Consiliului Local Grajduri.
Dl. consilier Dulceanu – daca ati avut toate actele si daca este legal trebuia
initiat un proiect de hotarare, sau daca nu sa informati partidul.
Dl. Primar – am primit doua adrese de la Partidul Romania Mare. Una este
semnata de catre un Presedinta alta este semnata de alt Presedinte. Deoarece
exista un litigiu asupra acestui caz nu putem initia un proiect de hotarare.
Am din partea locuitorilor satului Poiana cu Cetate si Carbunari, memorii
privind starea drumurilor. Propun sa alocam niste bani pentru achizitionarea
unor cantitati de piatra pentru drumurile din comuna.
Dl. consilier Lozba – ati facut vreun studiu? Materialul provenit de la
demolari nu poate fi folosit si poate este mai ieftin.
Dl consilier Dulceanu – refuzul de ciur este de diferite dimensiuni si cred ca
este mai bun dar cred ca este mai scump.
Dl. consilier Rotundu – sa luam ambele categorii.

Dl. consilier Dulceanu - propun sa mergem intr-o zi toti membrii consiliului
in teren si sa stabilim unde punem piatra, unde este nevoie mai mare si
cantitatea pentru fiecare drum.
Dl. consilier Zaporojanu – sa alocam banii pentru achizitionare de piatra
pentru drumuri, pe sate, in functie de cum si-au platit lociutorii respectivului
sat taxele si impozitele datorate bugetului local.
Dl. Primar – bugetul ne permite alocarea a sumei de 40.000 mii lei, asta
inseamna cam 70 de masini de piatra. Propun sa ne intalnim duminica la ora
10, sa mergem sa stabilim unde vom pune piatra si cantitatea pentru fiecare
loc.
Va propun sa mai alocam 15.000 lei pentru lucrarile de arhivare efectuate, a
documentelor aflate in arhiva institutiei si 10.000lei pentru achizitionarea
unei masini.
Dl. consilier Lozba – volkswagen-ul ar trebui sa-l duceti la dezmembrari.
Dl. viceprimar Afrasinei – este prea vechi si piesele nu mai sunt bune.
Dl. Primar – ce marca de masina sa cumparam?
DL. consilier Lozba – sa luam un Logan ca este mai ieftin.
Dl. viceprimar Afrasinei – putem sa cumparam si o masina la mana a doua
de la o firma de leasing in rate, insa nu cred ca se poate folosi voucher.
Dl. consilier Zaporojanu – daca tot se construieste parcul si vad ca iese o
lucrare foarte frumoasa, cred ca posta nu mai trebuie sa fie aici.
Dl. Primar – si asa nu platesc nimic de atatia ani.
Dl. consilier Dulceanu – sa facem o adresa catre posta sa isi caute o alta
locatie. Propun ca pana la toamna sa facem si un gard in jurul Primariei ca sa
nu fie distrus parcul.
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 patru pagini .
Preşedinte de şedinţa ,
Consilier,
Sorin Lupu
Contrasemnează secretar –
Jr. Delia Macovei

