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

PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 29 .01.2015, ora 10.00

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. 22/19.01.2015
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.
viceprimar, Afrasinei Viorel 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 –Mihai Nechifor.
Din numărul total de 13 de consilieri convocati, sunt prezenţi un
numar 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 – Mihai Nechifor să preia conducerea
lucrărilor şedinţei.
Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Ordinea de zi a ședintei a fost stabilita prin dispoziţia primarului comunei
Grajduri, judetul Iasi nr. 22/19.01.2015 și este următoarea :
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
2. Proiect HCL privind organizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Grajduri, judetul
Iasi, pentru anul scolar 2015-2016;
3. Proiect HCl privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes
local pe anul 2015, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social

precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de
interes local, conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
4.Probleme curente.
Domnul viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu proiect HCL
privind aprobarea utilizarii sumei de 150000 lei, reprezentand transa de
plata la proiectul ,,Reabilitare camin cultural” derulat FEADR.
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 sedintei anterioare, de catre secretar.
Domnul consilier Lozba – am cerut documentele privitoare la lucrarile ce sau efectuat la drumurile locale si satesti, din banii primiti de la Consiliul
Judetean, respectiv 123 mii lei. Ceea ce mi s-a prezentat este in urma unei
discutii telefonice pe care am avut-o cu doamna contabil, insa eu am depus
o cerere la registratura institutiei, la care astept un raspuns oficial in termen
legal.
Domnul consilier Zaporojanu – nu cred ca trebuie sa mergem toti, sa cerem
documente.Sa ni se prezinte in consiliu o informare cu tot ceea ce s-a facut.
Procesul verbal fiind studiat se supune la vot :
Cine este pentru ? = 13
Impotriva ?= 0
Abtineri ?= 0
Prezent la lucrarile sedintei domnul Stanescu Ioan isi sustine cererea prin
care solicita concesionarea unei suprafate de teren de langa scoala Grajduri.
Domnul consilier Dulceanu – domnule Stanescu terenul pe care d-voastra
doriti sa-l concesionati este concesionat de catre Federalcoop. Legea nu
permite subconcesionarea. D-voastra trebuie sa va rezolvati problema cu
acestia.
Domnul consilier Bacalu – daca terenul este proprietatea primariei si este
langa scoala sa-l folosim pentru constructia unei anexe la scoala sau pentru
ceea ce are nevoie scoala.
Domnul consilier Dulceanu – Federalcoop sa-i acorde un drept de servitute.

Prezente la lucrarile sedintei doamna Olaru Angela, Hutupanu Maria si
domnul Carp Dumitru doresc sa stie ce sa mai intreprins in privinta
extinderii retelei electrice si in zona in care locuiesc dumnealor.
Domnul consilier Dulceanu – am stabilit sa facem PUG-ul si atunci vom
include si aceasta zona. In acest fel rezolvam si extinderea retelei electrice.
Domnul consilier Lozba – anul acesta sa prindem in buget bani pentru
reactualizarea PUG-ului. Dupa aprobarea bugetului, domnul consilier
Afrasinei va va anunta ceea ce s-a hotarat.
Domnul Insuratelu, prezent la lucrarile sedintei, doreste sa concesioneze o
suprafata din pasune.
Domnul consilier Lozba – pasunea este in prezent concesionata de catre
ACA. Daca gasiti un teren care nu este pasune si care se afla in excedentul
primariei puteti sa solicitati sa-l concesionati. Va recomand sa vorbiti cu
domnul inginer Romanescu.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
Proiect HCL privind organizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Grajduri, judetul
Iasi, pentru anul scolar 2015-2016
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Domnul consilier Chiochiu – referitor la Scoala Gimnaziala Grajduri nu
suntem anuntati, pana in prezent, ca se va reduce vreo norma didactica.S-ar
putea la Scoala Valea Satului sa fie redusa o norma didactica la invatamantul
primar. Cat priveste norma didactica de la Poiana cu Cetate avem
promisiunea ca vom fi sustinuti in demersul nostru.
Totodata va aduc la cunostinta domnilor consilieri ca Scoala de la Poiana cu
Cetate necesita reparatii urgente, ultima reparatie s-a facut in anul 2005. De
aceea va propun cand vom aproba bugetul cu prioritate sa alocam bani
pentru repararea acestei scoli.
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 aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes
local pe anul 2015, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social
precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de
interes local, conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.

Dl consilier Dulceanu – lisata cu beneficiarii legii 416/2001 nu trebuie
aprobata prin hotarare de consiliu local. Doar se poate aduce la cunostinta
consiliului local lista cu beneficiari. Prin urmare articolulul 2 din proiectul
de hotarare trebuie inlaturat.
Domnul consilier Bacalu - nu se pot planta niste copaci aici la politie?
Dl consilier Dulceanu – se pot planta doar unde nu este proprietatea privata a
oamenilor. Domnul viceprimar sa afiseze la primarie lista cu numarul de ore
pe care il are de efectuat fiecare beneficiar al legii 416/2001.
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 aprobarea utilizarii sumei de 150000 lei,
reprezentand transa de plata la proiectul ,,Reabilitare camin cultural”
derulat FEADR.
Dl. Presedinte de sedinta da citire Proiectului de hotarare.
Cine este pentru ? = 13
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 patru pagini .

Preşedinte de şedinţa ,
Consilier,
Mihai Nechifor
Contrasemnează secretar –
Jr. Delia Macovei

