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

PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 27.06.2014, ora 09.00
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. 176/19.06.2014 .
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. 176/19.06.2014 și este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara
2. Proiect de hotarare privind. rectificarea Bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Grajduri jud. Iasi aferent anului 2014
3. Proiect de hotarare privind aprobare realizare documentatie PUZ
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica
a suprafeţei de 10.000.mp teren, situat in extravilanul comunei

Grajduri, judetul Iasi, categoria faneata situat in Tarlaua 59, Parcela
1525/39/1
5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica
a suprafeţei de 10.000. mp teren, situat in extravilanul comunei
Grajduri, judetul Iasi, categoria faneata situat in Tarlaua 59, Parcela
1525/39/2
6. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarea a 1000 metri cubi
de material pietros, in vederea pietruirii drumurilor comunale de pe raza
comunei Grajduri
7. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele trei luni ( iulie, august, septembrie)
8. Probleme curente.
Se voteaza ordinea de zi
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri?= 0
Domnul Primar solicita suplimentarea ordinii de zi, supunand
dezbaterii Consiliului Local necesitatea informarii cetatenilor cu privire la
paza si protectia padurilor de pe raza comunei Grajduri si rectificarea
bugetului de venituri si acheltuieli al comunei Grajduri pentru anul 2014.
Dl. Primar – va aduc la cunostinta ca in urma controlului efectuat de catre
reprezentantul Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Suceava
vor primi amenzi toti cei care detin paduri deoarece nu au asigurat paza
acestora. Aceasta masura a dus la intensificarea furturilor de masa lemnoasa,
proprietarii simntindu-se ofensati de aceste masuri.Un alt subiect il
constituie starea degradanta a drumurilor comunale.Va propun transferul
unor sume intre capitolele bugetului local, din trimestrul 4 in trim. 3,
precum si alocarea unor sume din redevente, la capitolul de drumuri.Va
informez ca a avut loc un incendiu in satul Poiana cu Cetate si nu s-a putut
interveni in timp utildatorita starii degradante a drumului.Este obligatia mea
sa asigur ca asemenea interventii sa fie facute in timp util.De aceea propun
sa suplimentam cu suma de 50.000 lei la capitolul drumuri.
Fiind prezenta la lucrarile sedintei doamna Hamza prezinta punctul de
vedere vis-a-vis de scopul pentru care a concesionat suprafata de 5000 mp
teren, din patrimoniul comunei Grajduri si modul cum s-a achitat de
obligatiile stabilite prin respectivul contract.
Domilor consilieri am depus un proiect la GAL dar nu a fost aprobat.Anul
acesta am depus un nou proiect si asteptam sa vedem daca ni se va aproba.

Dl consilier Dulceanu – propun sa incheiem un act aditional la contract in
care sa acordam un termen pentru realizarea proiectului.
Dl. primar – acordam un termen de gratie de 2 ani adica pana in noiembrie
2016.
Doamna Hamza a fost deacord cu semnarea actului aditional.
Se da citire de catre domnul Presedinte de sedinta a cererii domnului
Insuratelu Vasile prin care acesta solicita concesionarea suprafetei de 2ha in
vederea amenajarii unei microferme cu fonduri europene.
Dl consilier Pavel – suprafata pe care o solicita spre concesionare domnul
Insuratelu se afla in pasunea comunala. Deoarece s-a depus cerere pentru
subventie la APIA nu mai putem interveni.
Dl consilier Dulceanu – incepand cu anul 2015 putem acorda spre
concesionare suprafata ceruta de domunl Insuratelu.
Dl consilier Cocea – in cazul contractului domnului Hamza, sa mentionam
ca pana astazi 27.06.2014, adica timp de trei ani nu a intreprins nimic in
scopul realizarii obligatiilor contractuale, deoarece nu a putut prezenta nici
un document in acest sens.
Dl. consilier Lozba – doamna secretar sa facem o adresa catre GAL sa ne
comunice daca au depus sau nu proiecte.
Dl Primar – domnule Iurascu dupa ce termin cu toate raspunsurile la toate
plangerile pe care le-ti facut si dupa ce imi vin raspunsurile de la toate
institutiile implicate, o sa ma indrept si eu cu plingeri impotriva dvoastra.Mi-au venit doi comisari de la Politia judeteana pentru o sesizare pe
un dosar de angajare. In adeverinta pe care respectivul a prezentat-o la
concurs este inscris ca este in clasa a13 a, iar in subsolulacesteia ca este
absolvent al clasei a 13 a. Eu am stabilit o comisie de concurs, insa si
comisia nu are obligatia de a verifica veridicitatea si exactitatea celor
inscrise, atata timp cat este semnata si stampilata de o institutie.Ce vreau sa
va mai aduc la cunostinta este faptul ca vin cetateni ai comunei Grajduri,
plecati in strainatate, cu acte ale copiilor la transcris si imi fac observatii ca
taxa de transcriere este prea mare.
Dl. consilier Dulceanu – veniti cu un proiect de hotarare de modificare a
acestei taxe. Daca este aprobat de Consiliu local o vom modifica.
Dl Primar – dupa cum v-am anuntat si in sedinta trecuta vreau sa mut locatia
postei si cred ca cel mai bine este sa o ducem in sediul unde a functionat
APIA.
Dl consilier Lozba – propun ca dupa finalizarea lucrarilor la camin, sa facem
o camera mai mica pentru posta.
Dl consilier Dulceanu – propun sa scoatem la vanzare sediul unde a
functionat APIA.

Dl Primar – am unele promisiuni pentru repararea sediului APIA.
Dl consilier Dulceanu – posta de ce nu se duce la telefoane? Nu este
obligatia noastra sa le punem la dispozitie un spatiu. Propun sa le acordam
termen pana la sfarsitul anului, iar pana atunci sa functioneze unde a
functionat APIA.
Se Se deschid lucrările cu primul punct din ordinea de zi :
1.Aprobarea procesului- verbal al şedinţei anterioare 2014.
Se da citire procesului-verbal al lunii anterioare, de catre secretar.
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind. rectificarea Bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Grajduri jud. Iasi aferent anului 2014
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl Primar – luma din trimestrul 4 si ducem in trimestrul 3, dar in cadrul
acelorasi capitole, iar banii veniti de la ACA sa-i ducem tot la achizitionarea
de piatra.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobare realizare documentatie PUZ
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie
publica a suprafeţei de 10.000.mp teren, situat in extravilanul comunei
Grajduri, judetul Iasi, categoria faneata situat in Tarlaua 59, Parcela
1525/39/1
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.

Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie
publica a suprafeţei de 10.000. mp teren, situat in extravilanul comunei
Grajduri, judetul Iasi, categoria faneata situat in Tarlaua 59, Parcela
1525/39/2
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarea a 1000 metri cubi
de material pietros, in vederea pietruirii drumurilor comunale de pe
raza comunei Grajduri
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl. Primar da citire procesului-verbal incheiat cu ocazia vizitei in teren de
catre domnii consilieri pentru a stabili necesarul de piatra pentru fiecare sat
al comunei.
Dl consilier Lozba – cata cantitate de piatra mare si cata cantitate de piatra
mica trebuie achizitionata?
Dl Primar – cam 300 de metri cubi de piatra mare.
Dl consilier Dulceanu – am facut un calcul si 1000 metri cubi de piatra ajung
pentru 7 km de drum.
Dl consilier Lozba – dupa ce se va aduce piatra domnul viceprimar si
consilierul care raspunde de satul respectiv sa mearga la imprastiat piatra
acolo unde trebuie.
Dl primar – propun sa inchidem iluminatul stradal penru 2 luni deoarece ne
vin facturi foarte mari.
Dl consilier Cocea – noi in zona unde locuiesc eu si domnul consilier
Dulceanu, nu avem iluminat stradal de 2 luni, sa stea fara iluminat sradal 2
luni, cei care au avut pana acum.
Se supune la vot.

Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele trei luni ( iulie, august, septembrie)
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl consilier – Cocea – propun ca urmatorul Presedinte de sedinta sa fie de la
PRM.
Dl consilier Lozba – propun sa fie presedinte de sedinta cine nu a fost
niciodata, propun pe domul Iurascu.
DL consilier Cocea – propun pe domnul Zaporojanu
Dl consilier Zaporojanu – propun pa domnul consilier Cocea
Se supune la vot propunerea domnului consilier Zaporojanu ca domnul
consilier Cocea sa fie presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni
(iulie, august, septembrie).
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 1 – domnul consilier Iurascu
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Probleme curente
Domul presedinte de sedinta da citire referatului intocmit de catre domnul
ing. Romanescu privind alocarea sumei de 1500 lei pentru autorizarea
cimitirelor existente pe raza comunei Grajduri.
Se supune la vot
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se da citire adresei PRM prin care se aduce la cunostinta CL Grajduri ca
persoana indreptatita sa emita si sa semneze acte in numele presedintelui
filialei iesene a PRM este domnul Vasile Diaconu si ca excluderea din partid
a domnului Zaporojanu Avel s-a facut in mod abuziv de catre persoane
neautorizate.
Se da citire adresei nr. 3259/05.06.014,adresate CL Grajduri de catre un grup
de cetateni din satul Grajduri reprezentati de catre doamna Chelaru Lucica,
prin care solicita ridicarea la timp a gunoiului de pe strada dumnealor si
curatarea drumului de gunoaie care sunt aruncate peste tot nu numai in
containerele destinate colectarii.

Dl consilier Dulceanu – propun sa se ia masuri in acest sens domnul
viceprimar sa se ocupe de acest lucru.
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 sapte pagini .
Preşedinte de şedinţa ,
Consilier,
Sorin Lupu
Contrasemnează secretar –
Jr. Delia Macovei

