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

PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 26 .09.2014, 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. 271/18.09.2014
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.
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 11
consilieri, absent domnul consilier Finaru Corneliu si 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
– 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. 271/18.09.2014și este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara
2. Proiect HCL privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare
a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;
3. Proiect HCL privind aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Actul
Constitutiv şi Actului Adițional nr.12 la Statutul Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS.

4. Proiect HCL privind modificarea HCL nr. 40/27.09.2013 si HCL
nr.15/30.05.2014 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor
aplicabile in anul fiscal 2014 si 2015 in comuna Grajduri.
5. Proiect HCLprivind alegerea Presedintelui de sedinta pentru urmatoarele
trei luni ( octombrie, noiembrie, decembrie)
6.Proiect HCL privind alocarea unei sume de bani pentru construirea casei
praznicale din satul Carbunari
7. Probleme curente.
Se voteaza 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 anterioare, de catre domnul primar.
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect HCL privind aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Actul
Constitutiv şi Actului Adițional nr.12 la Statutul Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS.
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl consilier Lozba – ce prevede actul aditional?
Dl. Primar – da citire actului aditional
Dl consilier Lozba – dl. Chirila nu mai este director ARSACIS
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect HCL privind modificarea HCL nr. 40/27.09.2013 si HCL
nr.15/30.05.2014 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor
aplicabile in anul fiscal 2014 si 2015 in comuna Grajduri.
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl consilier Dulceanu – de ce trebuie modificate ambele hotarari? HCL
40/27.09.2014 trebuia revocat cu HCL 15/30.05.2014
Dl. Primar – trebuie modificate ambele hotarari, deoarece una dintre hotarari
stabileste taxele si impozitele pe anul 2014, iar una pentru anul 2015.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect HCL privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele trei luni ( octombrie, noiembrie, decembrie)
Dl. consilier Lozba – sa stabilim si graficul de sedinte pentru urmatoarele
trei luni. Propun urmatoarele date: 24 octombrie, 21 noiembrie, 19
decembrie.
Dl consilier Cocea – va rog sa faceti propuneri pentru urmatorul presedinte
de sedinta.
Dl consilier Lozba – propun ca presedinte de sedeinta pentru urmatoarele
trei luni, pe domnul consilier Pavel Ioan.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect HCL privind alocarea unei sume de bani pentru construirea
casei praznicale din satul Carbunari
Dl consilier Lozba – sa impartim banii asa cum s-a discutat intr-o sedinta
anterioara cate 1000 lei pentru fiecare parohie a comunei.
Dl consilier Zaporojanu – banii sa fie decontati in baza unei facturi cu
lucrarile efectuate sau materialele achizitionate.
Dl consilier Dulceanu – ar trebui ca institutiile publice sa fie scutite de taxa
pentru eliberarea autorizatiilor de constructie si a certificatelor de urbanism.
Dl consilier Lozba – daca legea permite acest lucru sa acordam aceasta
facilitate tuturor institutiilor publice de pe raza comunei, cu conditia de a
respecta ceea ce solicita prin autorizatie. Se da acordul de principiu din
partea Consiliului Local iar la urmatoarea sedinta de CL daca este necesar se
va intocmi proiect de hotarare.

Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Ora 9,45 la lucrarile sedintei ajunge si domnul consilier Pavel Ioan.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Probleme curente
Domul presedinte de sedinta aduce la cunostinta ca sunt trei referate ale
domnului director Chiochiu.
Dl consilier Chiochiu da citire primului referat care prevede solicitarea unui
microbuz scolar. Potrivit anului de fabricatie al actualului microbuz acesta
trebuia casat, iar daca s-ar repara ar costa foarte mult. Va aduc la cunostinta
ca am facut asigurare elevilor care sunt transportati cu acest microbuz
fiindca daca se intampla ceva raspunzatori sunt scoala si primaria. Prin
urmare va solicit sprijinul pentru achizitionarea unui microbuz.
Dl consilier Lozba – sa se faca tot posibilul pentru achizitionarea unui
microbuz.
Dl consilier Chiochiu da citire urmatorului referat care prevede alocarea de
fonduri pentru vopsirea acoperisului Scolii Gimnaziale Grajduri. Va
informez ca am vopsit acoperisul, s-au consumat 8 cutii a 5l de vopsea,
cheltuielile ajungand la 2500 lei.
Dl consilier Lozba – mi se pare cam mult. Cate straturi s-au dat?
Dl consilier Chiochiu – lucrarea a fost supravegheata si aceasta este
cantitatea reala.
Dl consilier Chiochiu da citire urmatorului referat care prevede reinfiintarea
gradinitei de acasa. Am facut o situatie a copiilor cu varsta cuprinsa intre 3-5
din satul Poiana cu Cetate si am constatat ca sunt 14 copii. Familia Atanasiu
pune locuinta dumnealor la dispozitie, iar ca educator s-a oferit doamna
Doroftei care locuieste in localitate si este calificata.
Dl consilier Lozba – spatiul este gratis?
Dl consilier Chiochiu – inca nu s-a discutat in privinta platii spatiului, dar
putem folosi mobilierul este in inventarul scolii, ca urmare a desfasurarii
proiectului finantat de catre Fundatia Ruhama.
Dl consilier Lozba – ca si remuneratia educatorului aveti termen de
comparatie cu doamna Paduraru.
Dl consilier Dulceanu – trebuie contactata doamna Doroftei, familia care
pune spatiul la dispozitie si parinti copiilor.
Dl consilier Chiochiu – saptamana viitoare ajung la Poiana cu Cetate si voi
stabili toate detaliile.
Dl consilier Cocea – sa ne anuntati in urmatoarea sedinta ce s-a stabilit.

Dl consilier Lozba – bugetul ne permite sa facem aceste cheltuieli anul
acesta? Daca nu sa avem in vedere pentru anul viitor.
Dl primar – trebuie solicitata o informare de la contabilitate.
Dl consilier Chiochiu – la Legea 416 este cineva din satul Poiana cu Cetate?
Dl. Viceprimar – este o singura persoana, o doamna.
Dl consilier Chiochiu – daca este posibil ca in contul orelor care trebuie
efectuate sa se ocupe de intretinerea spatiului. Avand in vedere ca din
24.09.2014 s-a schimbat structura CA a scolii va rog sa faceti noi propuneri.
Dl consilier Lozba – cei care au copii la scoala, de exemplu domnul Iurascu
si Nechifor.
Toti cei prezenti au fost deacord cu propunerile facute de catre domnul
consilier Lozba.
Dl consilier Lozba – ce se intampla cu domnul Prisacaru?
Dl Primar – de la 1 octombrie i nse va suspenda contractul de munca pana la
finalizarea anchetei, voi face o adresa la IPJ sa ne comunice starea dosarului.
Dl consilier Cocea – s-a stat 10 ani fara o persoana angajata pe acest post.
Dl consilier Lozba – daca ramane vacant postul de SVSU propun sa-l
transferati pe domnul Suman pe acest post intrucat dumnealui a mai fost
angajat pe acest post.
Dl consilier Iurascu – s-a rezolvat problema cu extinderea retelei electrice la
Valea Satului?
Dl Primar – pentru definitivarea proiectului mai trebuie in jur de 10.000 lei,
cred ca ar trebui sa contribuie si cei care beneficiaza de extinderea retelei cu
o anumita suma.
Dl consilier Lozba – la viitoarea sedinta va rog sa prezentati o situatie exacta
cu stadiul in care se afla proiectul.
Dl consilier Iurascu – unde este masina primariei?
Dl Primar – la reparat.
Dl consilier Bacalu – este o solicitare a unui chirias de la bloc pentru
aprobarea construirii unui grup sanitar.
Dl Primar – exista in prezent un grup sanitar dar care este un focar de
infectii.
Dl consilier Cocea – consider ca proprietarii ar trebui sa intretina curatenia
nu este datoria primariei sa faca curatenie.
Dl consilier Lozba – cred ca ar trebui sa mearga domnul inginer Romanescu
la fata locului sa vada unde poate fi construit un alt grup sanitar.
Dl primar – trebuie adus la cunostinta tuturor celor care locuiesc in imobilul
respectiv ca au obligatia de a intretine curatenia.
Dl consilier Dulceanu – proprietarilor de drept sa li se aduca la cunostinta
ca au obligatia de a intretine curatenia.

Dl primar – domnul inginer Romanescu impreuna cu domnul Viceprimar sa
mearga sa informeze proprietarii despre aceasta obligatie pe care o au.
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 cinci pagini .
Preşedinte de şedinţa ,
Consilier,
Cocea Gheorghe
Contrasemnează secretar –
Jr. Delia Macovei

