ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

Nr. 159 din 28.01.2014

PROCES VERBAL
Incheiat astăzi
28 ianuarie 2014 în cadrul şedinţei ordinare a consiliului
local unde sunt prezenţi un număr de 8 consilieri din totalul de 9 cât compun consiliul
local, lipsind motivat d-na consilier Barabulă Mariana fiind în concediu medical ,
şedinţă ce a fost convocată prin dispoziţia nr. 1 din 23.01.2014 şi convocatorul nr
129 din 23.01.2014
La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei .
Dl.Primar Brînză Pamfilică solicită
preşedintelui de şedinţă ales pentru 3 luni
să preia lucrările ultimei şedinţei a peropadei pentru care a fost ales .
Dl. consilier Stupcanu Viorel
preia lucrările şedinţei , mulţumind pentru
încrederea acordată , arată că şedinţa este statutară şi în conformitate cu prevederile
art.43
din
Legea
nr.
215/2001,
Legea
administraţiei
publice
locale
modificată,completată şi republicată domnul primar, Brînză Pamfilică supune spre
aprobare următoarea ordine de zi ;
1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea ordinei de zi
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioar
3. Raportul anual al primarului privind activitatea economico-socială şi de mediu a
unităţii administrativ teritoriale
4. Raportul anual al activităţii desfăşurate de d-nii .consilieri Aniţoaiei Tudorel ,Barabulă
Mariana, Gavriloaie Vasile .
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2014
6. Proiect de hotărâre pentru aprobare plan lucrari la Legea 416/2001- modificată
7. Proiect de hotărâre pentru aprobare organigramă UAT
8. Proiect de hotărâre pentru aprobare evaluare secretar
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de pazei .
10. Probleme curente ale administraţiei publice locale
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu 8
voturi pentru, 0 abţineri,0 împotrivă , din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât
compun consiliul local , adoptând hotărârea nr.1 ,care se anexează şi se păstrează la
dosarul de şedinţă .
La punctul 2 al ordinei de zi , secretarul unităţii administrative teritoriale arată că
conform prevederilor art. 42 al.(5) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice
locale,modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006 republicată şi modificată prin
Legea nr. 35/2008 , se impune aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare,
bineînţeles cu formularea de obiecţiuni pe marginea acestuia de către oricare dintre
participanţii la şedinţă. În mod obisnuit, procesele verbale sunt afişate la afişierul din
primărie, dar oricine poate consulta procesul verbal din dosarul de şedinţă Se supune
la vot procesul verbal nr. 2469 din 17.12.2013 încheiat în şedinţa consiliului local

din 17.12.2013 , nefiind obiecţiuni au fost aprobate în forma redactată cu 8 voturi
pentru, 0 împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât compun
consiliul local, adoptând hotărârea nr. 2 , care se anexează şi se păstrează la dosarele
de şedinţă .
La punctul 3 al ordinei de zi dl primar Brînză Pamfilică prezintă Raportul anual
privind activitatea economico-socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale .
Nefiind discuţii consilierii locali iau act de rasporul de activitate a primarului cu 8 voturi
pentru, 0 împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât compun
consiliul local, adoptând hotărârea nr. 3 , care se anexează şi se păstrează la dosarele
de şedinţă .
La punctul 4 al ordinei de zi se dă cuvântul dl consilier Aniţoaiei Tudorel pentru a
prezenta raportul anual de activitate , care arată verbal că de la ultimul raport nu a are
activitate informând că s-a implicat în asistenţa socială ,iar înscris prezintă doar că face
parte din consiliul local din partea USL – Partidul conservator , din comisia pentru
agricultură , mulţumind celor care l-au votat iar la ceilalţi colegi le urează un an mai
bun .Raportul scris se anexează la dosarul şedinţei care se va publica .
Dl. Consilier Gavriloaie Vasile prezintă Raportul anual de activitate , care se anexează
şi se păstrează la dosarele de şedinţă .
Raportul de activitate a d-nei consilier Barabulă Mariana nu este prezentat fiind
bolnavă şi lipsă la şedinţă .
La punctul 5 al ordinei de zi dl primar Brînză Pamfilică ,prezintă proiectul de
hotărâre pentru aprobarea
bugetului local
pentru anul 2014
, raportul de
fundamentare a bugetului local , referatul compartimentului de specialitate . Se
prezintă şi unele precizări privind cifrele de buget care par mari dar conţin sumele la
proiectul în derurale pentru Construcţia infrastructurii împotriva inundaţiilor .Anul
acesta se va începe aducţiunea apei potabile cu ajutorul APAVITAL Iaşi , noi achitând
c/v săpaturii de la Balş pâna la Băiceni hotar cu comuna Todireşti , iar unitatea
respectivă va pune conducta , pompe şi tot ce trebuie pentru a avea apă .Avem
promisiuni că se va semna şi contractual de finanţare a proiectului de aducţiune apă
potabilă şi canalizare aprobat în anul 2011 prin Ministerul Mediului .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentat ă
care este aprobat cu 8 voturi pentru, 0 împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi
din totalul de 9 cât compun consiliul local, adoptând hotărârea nr. 4 , care se anexează
şi se păstrează la dosarele de şedinţă .
La punctual 6 al ordinei de zi dl. Primar prezintă proiectul
de hotărâre pentru
aprobare plan lucrari la Legea 416/2001- modificată ce se va realiza în anul 2014
de către beneficiarii venitului minim garantat , expunerea de motive a primarului,
raportul comisiei şi compartimentului de specialitate.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentat ă care este
aprobat cu 8 voturi pentru, 0 împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul
de 9 cât compun consiliul local, adoptând hotărârea nr. 5 , care se anexează şi se
păstrează la dosarele de şedinţă .
La punctual 7 al ordinei de zi dl. Primar prezintă proiectul
de hotărâre pentru
aprobare organigramă UAT, raportul comisiei şi compartimentului de specialitate.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentat ă care este
aprobat cu 8 voturi pentru, 0 împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul
de 9 cât compun consiliul local, adoptând hotărârea nr. 6 , care se anexează şi se
păstrează la dosarele de şedinţă .
La punctual 8 al ordinei de zi dl. Primar prezintă proiectul
de hotărâre pentru
aprobare evaluare secretar , expunerea de motive a primarului, raportul comisiei şi
compartimentului de specialitate.

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentat ă care este
aprobat cu 8 voturi pentru, 0 împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul
de 9 cât compun consiliul local, adoptând hotărârea nr. 7 , care se anexează şi se
păstrează la dosarele de şedinţă .
La punctual 9 al ordinei de zi dl. Primar prezintă proiectul
de hotărâre pentru
aprobarea planului de pazei
al unităţii administrative
,expunerea de motive a
primarului, raportul comisiei şi compartimentului de specialitate.
Dl.primar arată că posturile de pază s-au transformat în posturi de muncitori ,
motivat de faptul că persoanele nu sunt calificate şi atestate , neîndeplinind prevederile
art. 22 al.(2) din HG 301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Este necesar de a stabile modul de efectuarea pazei în mediul rural . In acest sens
conform Legii 333/2003 paza se poate efectua cu personal de pază propriu al primăriei,
calificat şi atestat, cu personal al poliţiei locale sau agenţi din cadrul societăţilor
specializate de pază şi protecţie . Se prezintă o ofertă a SC “VDN SECURITY “ SRL ,
unitate specializată în paza şi protecţia obiectivelor bunurilor şi valorilor cu o ofertă de
2500 lei/lună cât şi adresa 461334 din 22.01.2014 a Poliţiei Hîrlău prin care propune
înfiinţarea poliţiei locale discutarea în prima şedinţă a consiliului local . Pentru
înfiinţarea acestui serviciu ,personalul va fi la dispoziţia primarului şi va funcţiona
conform Legii 155/2010 dar necesită destule cheltuieli care nu le putem deocamdată
asigura . Sunt destule probleme cu asiguarea condiţiilor pentru şcoală .
Dl. Ag.Bodoga Văleanu Alexandru arată că a participat la o şedinţă la Hîrlău cu
asistenta social unde s-a discutat prevenirea violenţei în familie . În caz că sunt
asemenea violenţe dosarele respective se soluţionează dacă sunt certificate medicolegale , acestea achitându-se de Inspectoratele de poliţie nefiind fonduri pentru
achitare, dosarele nu se pot rezolva . Propune ca să fie prevăzute în bugetul local unele
sume pentru astfel de cazuri . De asemeni să fie asigurate unele adăposturi pentru
eventual unele victime a violenţei în familie . Propune să se prevadă în buget unele
sume pentru intervenţie de urgenţă , referindu-se la combustibil pentru autoturismul
din dotarea poliţiei . Dacă se va aproba înfiinţarea poliţiei locale, aceaste persone vor
contribui şi la paza unor obiective , paza locală .
Dl. Consilier Huţuleac Ionel arată că la unele localităţi sunt stabilite taxe locale
pentru pază pe familii care sunt conform legii pentru plata personalului de pază prin
bugetul local .
Dl. Consilier Gavriloaie Vasile propune a se face un calcul cât este necesar pentru
plarta unei firme specializate cât ajunge pentru populaţie şi pentru unităţi să fie o taxă
mai mare . Modul de organizare a pazei , planul comunal de pază să fie aprobat în
şedinţa următoare .
Dl. Primar arată că pentru înfiinţarea poliţiei locale este imposibilă, rămâne în
discuţie organizarea pazei locale în şedinţa următoare .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea
planului de pază a primăriei în forma prezentat ă care este aprobat cu 8 voturi pentru, 0
împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât compun consiliul
local, adoptând hotărârea nr. 8 , care se anexează şi se păstrează la dosarele de
şedinţă .
Ordinea de zi s-a epuizat și se întreabă dacă mai sunt probleme de discutat .
Dl.viceprimar Bârzu Gheorghe arată că se cunoaşte că anul trecut s-a
îmbunătăţit activitatea în ceea ce priveşte ordinea şi curăţenia, executarea unor lucrări
cu persoanele beneficiare de ajutorul social şi unele persoane care execută muncă în

