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

PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 23 .10.2014, ora 13.00
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. 284/06.10.2014
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 si 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 –Pavel Ioan.
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 – Pavel Ioan, să preia
conducerea lucrărilor şedinţei.
Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Ordinea de zi a ședintei a fost stabilita prin Dispoziţia primarului Comunei
Grajduri nr. 284/06.10.2014 și este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara;
2. Proiect HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Grajduri aferent anului 2014;
3. Proiect
HCL
privind
aprobarea
realizării
investiţiei
–
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE IN
COMUNA GRAJDURI, JUDEŢUL IAŞI, DC 50, DC 51A, DC 6, DC
61, DC 60;
4. Proiect HCL privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE IN

COMUNA GRAJDURI, JUDEŢUL IAŞI DC 50, DC 51A, DC 6, DC 61,
DC 60”;
5. Proiect HCL privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ,
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE
COMUNEI GRAJDURI, JUDEŢUL IAŞI”;
6. Proiect HCL privind aprobarea realizării investiţiei – „SISTEM
INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE ŞI STAŢIE DE
EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE COMUNEI GRAJDURI,
JUDEŢUL IAŞI”
7. 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 anterioare.
Se da citire procesului-verbal al lunii anterioare, de catre secretar.
Dl. consilier Iurascu – cum s-au impartit banii de la capitolul culte?
D-na. secretar – banii s-au impartit in mod egal, pentru fiecare parohie din
comuna Grajduri cate 1000 lei.
Dl consilier Lozba – cand a fost doamna consilier judetean Lupu, a
prezentat o procedura care trebuie urmata pentru aprobarea banilor pentru
biserici, respectiv avizul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, s-a respectat
procedura?
Dl. Primar - Da.
Dl. consilier Lozba – care este situatia cu extinderea retelei electrice?
Dl. primar – valorile pentru cele doua extinderi sunt de 83446 lei si 63067
lei.
Dl. consilier Dulceanu – nu este mai ieftin sa modificam PUG-ul sau PUZul.
Dl. primar – cred ca ar fi mai ieftin.
Dl. consilier Rotundu - ce s-a rezolvat cu proiectul ,, Gradinita de acasa”?
Dl. consilier Chiochiu – am invitat-o pe doamna Stanciu la sedinta cu toate
documentele dar nu a ajuns.
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:
2. Proiect HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Grajduri aferent anului 2014
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare
Dl. primar – prezinta referatul intocmit de catre doamna contabil Stan Adina
Magdalena, referat intocmit in baza adreselor primite de la DGRFP Iasi si
Consiliul Judetean Iasi. Vreau sa va mai informez ca am primit factura de la
E-ON si valoarea acesteia este de 33.000 lei.
Dl. consilier Lozba – este suma corecta ? Poate mai sunt si facturi restante.
Dar se mai fura energie de catre comunitatea rroma?
Dl. primar – nu prea cred ca mai au cum.
Dl consilier Pavel – poate nu sunt contoarele bune.
Dl. primar – la drumuri am primit 1 miliard. Propun sa intervenim pe
drumurile pe care nu le-am prins in proiectul de modernizare si pe care nu
am intervenit niciodata si sunt foarte deteriorate.
Dl. consilier Nechifor – sa facem o bariera pe drumul spre gara sa nu mai
treaca masinile de tonaj mare.
Dl primar – ar fi necesar dar costa foarte mult.
Dl. consilier Dulceanu – cati metri cubi de piatra putem achizitiona din banii
pe care-i avem?
Dl. primar – aproximativ 1500 metri cubi.
Dl consilier Lozba – sa ne punem deacord cati metri cubi de piatra
repartizam fiecarui sat.
Dl. consilier Dulceanu – in sedinta urmatoare sa se vina cu proiect de
hotarare cu impartirea cantitatilor de piatra pe fiecare sat asa cum vom
stabili astazi, iar la final sa se faca receptie si sa se prezinte consiliului local
toata situatia.
Dl.primar – propun distibuirea cantitatilor de piatra astfel:
Sat Grajduri – 300 metri cubi
Sat Corcodel – 200 metri cubi
Sat Padureni – 150 metri cubi
Spital Birnova 50 metri cubi
Sat Carbunari – 150 metri cubi
Sat Bordea – 50 metri cubi
Sat Lunca – 50 metri cubi
Dl consilier Lozba – masina are 10 tone.

Se supune la vot propunerea domnului Primar privind impartirea cantitatilor
de piatra
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
3.Proiect HCL privind aprobarea realizării investiţiei –
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE IN
COMUNA GRAJDURI, JUDEŢUL IAŞI, DC 50, DC 51A, DC 6, DC
61, DC 60;
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare
Dl.consilier Iurascu – sunt proiectele vechi?
Dl. consilier Lozba – cati km. de drum sunt in proiect?
Dl. primar – sunt proiectele reactualizate si sunt 14.400 km. de drumuri.
Daca semnam contractul de finantare vom primi o anumita suma pentru
inceperea derularii proiectului, iar din bugetul local vom suporta doar
cheltuielile neeligibile.
Dl. consilier Lozba – cat costa 1km. de drum asfaltat?
Dl. primar – 693.584 lei.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
4. Proiect HCL privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE IN
COMUNA GRAJDURI, JUDEŢUL IAŞI DC 50, DC 51A, DC 6, DC 61,
DC 60”;
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0

Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
5. Proiect HCL privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ,
CANALIZARE
ŞI
STAŢIE
DE
EPURARE
PENTRU
LOCALITĂŢILE COMUNEI GRAJDURI, JUDEŢUL IAŞI”;
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 1 domnul consilier Iurascu
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
6. Proiect HCL privind aprobarea realizării investiţiei – „SISTEM
INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE ŞI STAŢIE
DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE COMUNEI GRAJDURI,
JUDEŢUL IAŞI”
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare
Se supune la vot proiectul de htarare.
Cine este pentru ? = 11
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 1 domnul consilier Iurascu
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
7. Probleme curente.
Dl consilier Dulceanu – trebuie sa stiti ca partea noastra de cofinantare este
de 5% din valoarea proiectelor, suma pe care trebuie sa o prevedem in
bugetul din anul viitor.
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,
Pavel Ioan
Contrasemnează secretar –
Jr. Delia Macovei

