CONSILIUL LOCAL GRAJDURI
JUDEŢUL IASI
TELEFON 0232/228286
FAX 0232/228341
e-mail : primar@primarigrajduri.ro
PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 28 .11.2014, ora 10.00
În cadrul şedinţei Consiliului Local al comunei Grajduri, judeţul Iasi,
care are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Grajduri, convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Grajduri nr. 316 din 17.11.2014
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 convocati sunt prezenţi un nr. de
13 consilieri. 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. 316 din 17.11.2014și este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara
2. Proiect HCL privind achizitionarea a 1000 metri cubi de material
pietros, in vederea intretinerii drumurilor comunale de pe raza comunei
Grajduri, judetul Iasi.
3. Probleme curente
Dl primar – propun suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotarare
care necesita urgenta si anume: proiect HCL privind rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli al comunei Grajduri aferent anului 2014 si proiect
HCL privind eliberarea adeverintelor de rol, autorizatiilor si a oricaror
documente necesare racordarii la reteaua E.ON, dupa achitarea impozitelor
si taxelor pe teren si constructii datorate bugetului local

Se voteaza ordinea de zi
Cine este pentru ? = 13
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 Lozba – va rog sa modificati in loc de 10 tone masina, 10 metri
cubi masina
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :
Cine este pentru ? = 12
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 1 domnul consilier Finaru
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect HCL privind achizitionarea a 1000 metri cubi de material
pietros, in vederea intretinerea drumurilor comunale si satesti de pe
raza comunei Grajduri, judetul Iasi.
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl consilier Lozba – ce cantitate de piatra s-a adus pana acum?
Dl Primar – 800 mc de piatra.
Dl consilier Rotundu – s-a facut vreo factura?
Dl Primar – nu
Dl consilier Lozba – la sedinta viitoare va rog domnule Primar sa veniti cu o
situatie exacta a ceea ce s-a intreprins. Vreau o transparenta totala.
Dl Primar – totul este transparent. Avem in stoc 500 mc de piatra. Domnul
inginer Gherca, dirigintele de santier va va prezenta toate lucrarile ce s-au
facut pana acum.
Se supune la vot.
Cine este pentru ? = 13
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Grajduri aferent anului 2014
Dl primar – dupa cum v-am anuntat in sedinta trecuta am am semnat
Contractul de finantare pentru proiectul ,,Modernizarea drumurilor

comunale”. Ni s-a virat in cont suma de intrat 100.000 lei, banii destinati
intocmirii proiectului tehnic. Prin urmare este necesar rectificarea bugetului
pentru a putea folosi acesti bani pana la sfarsitul anului.
Dl consilier Lozba – in sedinta viitoare sa ne prezentati si noua acest proiect
tehnic.
Cine este pentru ? = 13
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0

Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect HCL privind eliberarea adeverintelor de rol, autorizatiilor si a
oricaror documente necesare racordarii la reteaua E.ON, dupa
achitarea impozitelor si taxelor pe teren si constructii datorate
bugetului local
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Dl consilier Rotundu – nu prea cred ca o sa se respecte aceasta hotarare.
Dl consilier Dulceanu – de cand intra in vigoare hotararea? Pentru ca eu am
auzit ca deja se fac demersuri pentru asa ceva.
D-na secretar – odata cu aducerea acesteia la cunostinta publica.
Se supune la vot.

Cine este pentru ? = 13
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Probleme curente
Dl Primar – domnilor consilieri vreau sa va propun sa compartimentam
mansarda de la camin, acolo se pot face cel putin 4 birouri. Indicat ar fi sa o
facem odata cu lucrarile pe care le mai avem de facut fiindca daca terminam
lucrarile va fi mai greu si va costa mai mult. Putem sa aducem APIA inapoi
sau putem sa le inchiriem pentru functionarea unor cabinete particulare.
Dl consilier Lozba – structura de rezistenta permite acest lucru?
Dl Primar – structura de rezistenta permite chiar si constructia unui etaj. Eu
am un deviz estimativ in jur de 136000 lei.
Dl consilier Dulceanu – o sa vedem cati bani vom avea alocati in bugetul de
anul viitor, daca bugetul ne va permite investitia, acum sa ne dam acordul de
principiu daca suntem sau nu deacord cu lucrarea de investitii. Ca si acord
de principiu toti domnii consilieri sunt deacord.

Dl Primar – propun sa discutam problema derularii proiectului ,, Gradinita
de acasa”. Doamna Stanciu Larisa a fost profesor universitar si vrea sa
presteze ca educator in cadrul proiectului ,, Gradinita de acasa”, iar banii pe
care o sa-i ia pentru prestarea activitatii de educator in cadrul acestui proiect
sa-i depuna intr-un cont special iar apoi sa-i doneze pentru construirea unei
anexe la Scoala Poiana cu Cetate cu destinatie – club al copiilor.
D-na Stanciu – vreau ca in spatiul pe il vom construi sa organizez un club al
copiilor si vreau sa ma sustineti in acest proiect.
Dl consilier Rotundu – unde functioneaza in prezent gradinita?
D-na Stanciu – intr-un spatiu pus la dispozitie de o cunostinta.
Dl consilier Chiochiu –in prezent copiii de la Poiana cu Cetate nu mai fac
naveta la Protopopesti, ceea ce este foarte important.Avand in vedere ca sunt
14 copiii voi solicita ISJ infiintarea unui post la Poiana cu Cetate.
Dl Primar – in urma controlului Camerei de Conturi Iasi acestia s-au
pronuntat ca nu este legal sa incheiem contracte de prestari servicii ci doar
CIM. Insa domnule Presedinte de sedinta supuneti la vot acordul de
principiu a domnilor consilieri pentru derularea proiectului.
Dl consilier Lozba – cel mai corect este ca domnul Director sa faca toate
demersurile pentru infiintarea unui post.
Se supune la vot. Pentru 13 voturi.
Dl consilier Lozba – se poate atesta ca Schitul existent acolo are valoare de
patrimoniu?
D-na Stanciu – am sa fac tot ce este posibil sa pun in valoare zona, o sa merg
la Mitropolie sa vad ce se poate face. In aceste conditii putem organiza
tabere de vara pentru copiii.
Dl presedinte de sedinta da citire cererii domnului Stanescu Ioan.
Dl Primar – dumnealui a avut in folosinta bufetul.
Dl consilier Dulceanu – acolo este proprietar Federal Coop, nu avem noi nici
o treaba.
Dl Presedinte de sedinta – domnule Stanescu dupa ce va fi analizat dosarul
d-voastra veti primi un raspuns.
Dl presedinte de sedinta da citire cererii domnului Director al Scolii
Gimnaziale Grajduri, prin care se solicita alocarea unei sume de bani pentru
cadouri pentru copiii.
Dl director – sunt 530 de copiii.
Dl Dulceanu – eu impreuna cu domnul consilier Zaporojanu vom acoda
cadouri pentru copiii de la Poiana cu Cetate. Propun ca suma alocata pentru
cadourile copiilor sa fie de maxim 5000 lei.
Dl director da citire celui de-al doilea referat intocmit de catre dumnealui.
Domnilor consilieri va aduc la cunostinta ca in cadrul proiectului pe care

Scoala Gimnaziala Grajduri il deruleaza in perioada 2014-2016, in anul 2016
vom avea invitati din toate cele 5 tari participante. In luna martie vom avea
vizita ARACIP. Drept urmare solicit Consiliului Local sprijinul pentru
marirea spatiului scolar, in vederea amenajarii unui spatiu pentru arhiva si a
unei sali pentru desfasurarea activitatii comisiei ARACIP, cat si pentru
renovarea grupului sanitar.
Dl Primar – pentru grupul sanitar sa facem un studiu de fezabilitate si poate
prin mai sa-l prindem in GAL.
Dl presedinte de sedinta da citire cererilor privind concesionarea unor
suprafete de teren.
Dl primar – o sa facem raspuns catre toti.
Dl consilier Lozba – domnule Primar sa initiati un proiect de hotarare prin
care sa limitam concesionarea unor suprafete de teren din pasune.
Dl presedinte de sedinta da citire cererii preotului paroh Bucataru, prin care
acesta solicita alocarea unei sume de bani pentru biserica.
Dl presedinte de sedinta – banii alocati pentru bisericile din comuna i-am
repartizat in mod egal pentru fiecare biserica prin HCL in sedinta trecuta.
Dl consilier Lozba – domnule Primar, va rog sa rezolvati problema
iluminatului public.
Dl consilier Bacalu – pe drumul garii puneti macar trei becuri.
Dl viceprimar – am pus de trei ori dar s-au furat.
Dl consilier Bacalu – trebuie sa gasim o solutie pentru ca vin atatea oameni
de la tren si drumul nu este iluminat deloc.
Dl consilier Iurascu – drumul spre Carbunari este impracticabil. Sa-l nivelam
ca nu se mai poate ajunge pana in sat. Daca tot domnul Rotundu a adus un
utilaj pentru nivelarea terenului concesionat de dumnealui, sa vorbim poate
niveleaza si drumul spre Carbunari.
Dl primar – vorbiti cu domnul Rotundu, eu sunt deacord.
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 ,
Contrasemnează, secretar,
Consilier,
Jr. Delia Macovei
Pavel Ioan

