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PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 31.07.2014, 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. 232/19.07.2014
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 –Cocea Gheorghe.
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi un nr. de 9
consilieri, absent domnul consilier Finaru Corneliu, domnul consilier
Chiochiu Teofil Gabriel, domnul consilier Lupu Sorin si domnul consilier
Iurascu Claudiu. Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu
art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi rog pe domnul Presedinte
de sedinta – Cocea Gheorghe să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Ordinea de zi a ședintei a fost stabilita prin Dispoziţia primarului Comunei
Grajduri nr. 232/19.07.2014și este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
2. Probleme curente
Dl. consilier Lozba – propun suplimentarea ordinii de zi cu stabilirea
graficului de sedinta pentru lunile, august si septembrie.
Se voteaza ordinea de zi

Cine este pentru ? = 9
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 anterioare, de catre secretar.
Dl. consilier Pavel – referitor la achizitia de piatra, s-a facut un grafic? Va
rog sa tineti cont si de zona Larie si Nechifor, intrucat acolo este mare
nevoie. In ceea ce priveste depunerea cererii pentru subventie, la APIA nu
vreau sa se interpreteze ca eu am depus cererea. Cererea a fost depusa de
actualul presedinte al asociatiei, domnul Sava Ioan.
Dl. consilier Lozba – va rog sa dati citire actelor aditionale la contractele
de concesiune incheiate cu domnii Hamza si Todica.
Dl. Primar da citire actelor aditionale.
Dl. consilier Lozba – sa mentionam in actele aditionale ca in cazul in care
nu-si indeplinesc obligatiile contractuale nici in termenul de gratie acordat
de catre Consiliul local, contractul se considera reziliat de drept.Consiliul
local a aprobat concesionarea cu conditia de a accesa fonduri europene.
Al doilea punct – ce masuri ati luat cu domnul Prisacaru? Pe ce functie este
angajat?
Dl. Primar – domnul Prisacaru este angajat pe post de muncitor calificat,
asteptam sa vedem ce solutie va da parchetul si-i vom pune in vedere sa-si
completeze dosarul de personal.
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :
Cine este pentru ? = 9
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Dl. consilier Bacalu – domnule Primar vreau sa aduc un picamer sa spargem
piatra aia mare de pe drumul de la camin pentru a face practicabil drumul,
fiindca in acest moment toate masinile se lovesc pe dedesubt.
Dl consilier Rotundu – s-a rezolvat problema cu gunoiul?
Dl. viceprimar – am luat gunoiul de atunci de 3 ori, dar este la loc. Vreau sa
va aduc la cunostinta ca se incep lucrarile la platforma de gunoi si va propun
ca pamantul care se va sapa sa-l ducem peste sosea unde sunt niste excavatii
ca sa le umplem.
Ora 10,00 la lucrarile sedintei ajung si domnii consilieri Iurascu si Lupu.
Dl. Primar – vreau sa dau citire domnilor consilieri cererii domnului Papuc
Sorin prin care i-mi solicita sa initiez un proiect de hotarare prin care sa-l
validez in functia de consilier local.Insa ultima adresa venita de la

Parlamentul Romaniei sustine ca domnul Lupuleasa nu este presedintele
PRM si nu are nici un drept sa ia vre-o hotarare asupra membrilor PRM. In
decurs de doua luni mi-au venit diferite adrese semnate si de domnul
Lupuleasa care se declara presedinte PRM si de domnul Diaconu care si
dumnealui se declara presedinte PRM.Cred ca pana nu-si definitiveaza
situatia eu nu pot initia nici un proiect de hotarare.
Dl consilier Zaporojanu – domnilor consilieri, nu vad care este problema in
situatia in care se schimba presedintele partidului. Eu sunt membru al PRM
nu sunt nici cu Vadim nici cu Funar.Va dau sa cititi din statutul partidului,
care precizeaza ca un membru al partidului nu poate fi exclus asa dupa cum
vrea cineva si mai ales presedintele unei organizatiei locale. Nu exista un
temei legal si un motiv bine intemeiat pentru excluderea mea din partid.
Dl Primar – concluzia mea este ca dat fiind toate documentele primite sa
incheem acest subiect pana se va pronunta instanta pe aceasta speta.
Dl. consilier Zaporojanu – domnule Iurascu, in numele cui a-ti facut adresa
pentru a solicita informatii cu privire la statutul meu politic?
Dl consilier Iurascu – dreptul la informatie este liber.
Dl. consilier Lozba – sa stabilim graficul de sedinte pentru urmatoarele luni.
In luna august pe 29 iar in septembrie pe 26.
Dl Primar – in luna august vreau sa imi iau concediu. In legatura cu proiectul
cu caminul vreau sa va informez ca nici acum nu a intrat nici un ban. Am
zeci de drumuri facute, este o birocratie de nedescris.
Dl consilier Rotundu – cata piatra s-a achizitionat pana acum?
Dl Primar – 64 de masini din care 8 MAN-uri.
Dl consilier Dulceanu – cati bani s-au folosit pana acum?
Dl Primar – 80 de mii lei.
Dl consilier Dulceanu – propun sa ne oprim.
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 trei pagini .
Preşedinte de şedinţa ,
Consilier,
Cocea Gheorghe
Contrasemnează secretar –
Jr. Delia Macovei

