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Consiliul local alcomunei Letcani
Judetul Iasi
Nr.2968 14.04.2019

Proces verbal,

Incheiat astd2i,28.03.2019, in qedinta ordinard a consiliului local al comunei Lelcani, judelul Iaqi, care
se desfiqoardla sediul Consiliului local Lelcani, cu urm[toarea ordine de zi:

.} Raportul primarului comunei Le(cani - jurist Turcu Stelian, privind starea economicd, sociald gi de mediu a
comunei Lefcani, judeful Iaqi, in an:ul 2018.

* Raport de activitate al UAT Comuna Le(cani, jude(ul laqi, pentru anul2018.
.i. Proiect de hotdr6re privind aprobarea contului de execulie bugetard la data de 31.12.2018. Inifiator proiect - primar Turcu Steliar.

* Proiect de hotdrdre privind insugirea modificdrilor qi completdrilor listelor cuprinzdnd Inventarul bunurilor din domeniul public
ul comunei Lefcani, judelul laEi, la data de 31 .12.2018.Ini{iator proiect- viceprimar Tdri}[ Marcel.

* Proiect de hotdrdre privind insuqirea modificlrilor gi completdrilor listelor cuprinzdnd Inventarul bunurilor din domeniul privat
al comanei Le{cani, jude{ul Iaqi, la data de 31.12.2018.Iniliator proiect- viceprimar Tdrif[ Marcel.

, Proiect de hotirdre privind insusirea Raportului de evaluare nr.9246119.11.2018 al bunurilor din domeniul public gi privat al
comunei Le{cani, jud. Iagi, intocmit de SC Cabinet de Audit, Expertizd qi Consultantd Financiard L.P.L IaEi, la data de

15. 1 1.2018. Iniliator proiect- viceprimar TEri![ Marcel.

* Proiect de hotdrdre privind aprobarea reactualizdrii listei cu bunurile de retur aferente sistemului de alimentare cu apd,
canalizare gi epurare apar{in6nd domeniului public al comunei Lelcani, judeful Iaqi. Iniliator proiect-viceprimar T[rild
Marcel.

a Proiect de hotdrdre privind aprobarea actualizdrii unor documentalii tehnico-economice pentru obiectivele de investilii de pe raza
comunei Le{cani, jud. Iaqi (drumuri, re[ea canalizare) in conformitate cu prevederile OUG nr.ll4l2018. Iniliator proiect-primar
Turcu Stelian.

.} Proiect de hotdrdre privind incetare prevederi HCL nr. 4612.06.2003 privind contribulia persoanelor fizice qi juridice la

infiinlarea relelei de distribulie gaz metat in comuna Lelcani, judelul Iaqi. Ini{iator proiect-primar Turcu Stelian.

a Proiect de hotdrAre privind aprobarea acorddrii unor ajutoare f,tnanciare. Iniliator proiect-primar Turcu Stelian .

* Proiect de hotdrdre privind incetare contract de concesiune cu CMI dr. Mdtrescu Raluca gi aprobare concesionare spatiu de 50 mp
situat in clddirea fostului CAP Le{cani pentru deslEEurare de activitdli medicale. Ini{iator proiect-primar Turcu Stelian .

* Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei, statului de funcjii qi nr. de personal Ia nivelul comunei Le(cani, in urma
infiin{drii unui post contractual de referent, studii Medii, gradul I in cadrul compartimentului de asisten{d socialS gi a modificdrii
numirului de asistenli personali la Primdria Comunei Letcani. Iniliator proiect-primar Turcu Stelian.

* Proiect de hotdrAre privind solulionarea unor probleme pe linia aplicdrii Legii nr. 1512003 privind sprijinul acordat
tinerilor.pentru construirea unor locuin{e proprietate personalS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare. IniJiator
proiect- viceprimar T[ri![ Marcel.

, Proiect de hotdrdre privind incheierea contractului de depozitare a deqeurilor solide urbane la Depozitul Jufora, lagi. In(iator
proiect- viceprimar Tdrifd Marcel.

* Alte proiecte de hotdrAre iniliate gi avizate ?n condiliile legii.

La sedinld participd urmdtorii consilieri locali: '^ '

l. Babd Costica
2. Bejenaru Marinela
3. Carp Mihail Sebastian
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4. Dram Constantin
5. Grigoraq Constantin
6. Irimila Constantin
7. Mihai Ionel
8. Mihalache Costel
9. Nofingdr Ion
10. TArtA Marcel
1 1" Tirnoveanu Adrian
12" loptea Vasile
13. Ursache Ovidiu,

$edinla fiind legal constituitd, particip6nd 13 consilieri locali, qi delegafii sdteqti Hriban Ionel qi Lupdgteanu
Cezar,lipse;te domnul consilier local Curiliuc Ioan Ei doamna consili"er local Drenceanu Maria, este deschisd
de domnul viceprimar T1lritd,Marcel, preqedinte de gedinfa.

Domnul viceprimar Tafrla, Marcel, pregedinte de qedin!5, anunfd cd la qedinld, participit de drept domnul
primar Turcu Stelian qi secretarul comunei, doamna Irimila Vali-Claudia.

Presedintele de sedinld, domnul viceprimar Tdrild Marcel, supune la vot deschis a1 consiliului local, ordinea
de zi, carc este aprobata cu 13 voturi pentru.

inainte de a se intra pe ordinea de zi, domnul primar Turcu Stelian solicit[ introducerea pe ordine a de zi a2
proiecte de hotdrAre pe linia asistentei sociale qi anunld cd retrage proiectul privind salubritatea.

Domnul consilier local Nofingdr Ion solicitd punerea in disculie a notificdrilor transmise de Curtea de
Conturi a RomAniei-Camera de Conturi Iaqi.

Consiliul local este de acord cu introducerea pe ordinea de zi aproiectelor de hotdrAre.

Domnul viceprimar Tdrild Marcel, preqedinte de qedinli, dd cuvAntul doamnei secretar Irimila Vali-Claudia,
pentru a prezenta procesul verbal impreund cu toatd documentalia de la qedinla anterioard a consiliului local.
HotdrArile adoptate, procesul verbal qi toatd documentalia au fost puse din timp la dispozilia consilierilor.
Preqedintele de qedinld intreab[ dacd sunt obiec]ii asupra modului de redactare a procesului verbal din gedinla
anterioard. Nefiind obiec{ii, procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

PreEedintele Eedinlei, domnul viceprimar Tdri![ Marcel, dd cuvdntul domnului primar Turcu Stelian pentru a
prezenta Raportul primarului comunei Le(cani privind starea economicd, sociald Ei de mediu u comunei
Le(cani, jude(ul IaEi, tn anul 2018 .

Domnul primar Turcu Stelian aratd. cd. se agtepta s[ fie qi bugetul local aprobat acum, dar sunt foarte multe
nesincronizdri care apar in ultimul moment, ordonanle peste ordonante, mdsurile guvernamentale au lovit
substanlial in bugetele locale prin reducerea cotelor IVG. Cu toate acestea s-a reusit frnalizarca execufiei unor
obiective de investilie - cdminul cultural de la Bogonos, asfaltarea drumurilor, achizi[ia unui buldoexcavator,
dotari la un cabinet stomatologic de 340 mii lei. Se observd pe ansamblu evolulia ascendentd pozitivd a
Comunei Lefcani.

Domnul primar Turcu Stelian dd citire raportului privind starea economicd, sociald qi de mediu a comunei
Lelcani in anul2018 qi in continuareprezintd"Raportul UAT Comuna Lelcani pe anul2018.

Domnul consilier local Nolingdr lon aratd, cd pentru realizarea investifiilor, contribu{ia s-a dat cetd{enilor qi
nu partidelor. lntreruperea asfaltdrii drumurilor nu are nicio vind, pentru cd MECON are contract in derulare cu
prim6ria gi nu Consiliului Judelean Iaqi, extinderca Canalizdrii in satele componente pentru care s-a primit
finanlare din 2017 qi nici pAn6 acum nu este inceputL investifia.

Domnul primar Turcu Stelian aratd, cd nu sunt toate avizele oblinute, ne'mai trebuie un dviz.
Domnul sonsilier local Ursache Ovidiu aratd cd, s-a pierdut personalitatea juridicd a $colii Gimnaziale Isaia

Teodorescu Cogeasca pentru cd a scdzut numdrul de elevi sub 300, iar legea ne impunea sd ne incadrf,m in
numf,rul de elevi din lege. Problema era de legalitate. Dar alta este problema, de 10 ani nu ali prezentat rapofful
..:.-.-.*-\.:..-..i--.i.:\*--.1 .--r-1.----..:--\: -:\.---: -(-- -x -..- f\-.--.4--l a\--.(1: J- (^!-*\--*'...--- -s1

primarului privind gestionarea put i-orir)r) "o,,r,) ,,) )., .a .r)-rpoA\,i))Nontuir: nu air

conftkcra( corz:claea"geA?12ard)z .222i)e deptople/a/e, oamenjj suntPurtqti2e drumuti degeaba' La Legea

z:: -t5,/2oo3 t2u esle ,Jrba de a-orobare taclti fijndci oamen)) au nevo)e de acte. Nu vb putefi $tua deasrlnra
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lucrurilor, avem atribulii legale. Ludm fiecare cerere in parte qi o analizdm s[ vedem cine se incadreazd qi cine
nu. Trebuie sd rezolvdm problemele tinerilor.

Domnul consilier local Dram Constantin aratd cd, de 3 ani nu avdzut nicio cerere pentru Legeanr.15l2003.
Domnul viceprimar TdLfr],;dL Marcel aratd. cd, este o comisie speciald stabilitd pentru anahzarea cererilor la

Legeanr.l5l2003-
Domnul primar Turcu Stelian - afi blocat toate proiectele.
Domnul consilier local Dram Constantin aratd. cd. nu numai PNL-ul a contribuit la dezvoltare ci toti cetdtenii

t"*lfi;r, 
.*r,,t* ,"";, ;; Mihait Sebastian aratd, cd,au fost de multe ori proiectete puse pe ordinea de zi

dar nu s-au votat.
Domnul delegat sdtesc Hriban Ionel aratd cd sunt adeverinle date de pe vremea domnului Ursache.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu aratd cd sunt date in fals de c6nd nu era el primar.

Doamna consilier local Bejenaru Marinela aratd cd raportul primarului scoate in evidenld ce s-a frcut bun,
beneficiem toli cetdlenii de efectul investiliilor din comund.Sperdm sd scoatem la capdt toate problemele, cu

calm, bundvoin![, cetdlenii aqteaptd solulii la problemele lor"

Domnul consilier local Grigoraq Constantin aratd cd trebuie sd ne concentrdm mai mult pe problemele din
sate - drumul de la Cucuteni, iluminatul public.

Domnul consilier local Irimita Constantin aratd cd pentru aprobarea inventarului qi a locurilor de casd, tot
timpul s-au,intdmpinat probleme de la colegii din PSD.

Domnul consilier local Joptea Vasile aratd cd problemele pe Legea 1512003 pleacd de 20 de ani in urmd,
probleme care nu s-au rezolvatpdnd. acum. Nu se gdseqte consens sd se rezolve legal.

Preqedintele Eedinfei, domnul viceprimar Tarila Marcel, dd cuvAntul d-rei Dram Ana, care prezintd raporlul
privind execulia bugetard la data de 31.12.2018. D-ra Dram Ana dd citire execuliei, pe capitole qi articole
bugetare.

Domnul consilier local Nolingdr Ion aratd cd apare o cheltuialA larepara[ii curente drumuri qi poduri, hrand
pentru oameni - ce reprezintd?

D-ra Dram Ana aratd cd aici intrd deszdpezirile, reparalii rigole, iar la Hrand pentru oameni intrd programul
Gospodina qi toate celelalte evenimente sociale.

Domnul primar Turcu Stelian aratd cd se reflectd foarte clar scdderea cotelor IVG - fald de aul anterior,

datoritd OUG 7gl2o17.in acest an se vine cu o altd formuld qi toate comunele primesc bani la fel, chiar dacd au

rezultate chiar dac[ nu au.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu aratd cd. diferenla de 60/o din impozitul pe salarii care nu s-a mai
relinut de la salariafi, nu a fost datd primdriilor, a rdmas la angaja\r.

Domnul primar Turcu Stelian aratd cd au crescut contribuliile angajalilor la 47o/o.

PreEedintele Eedinfei, domnul viceprimar T[ri]a Marcel, supune la vot proiectul de hotdrdre privind execu]ia

bugetar[ la data de 31.12.2018. Hotdr6rea este adoptatd cu 12 voturi qi o ablinere (domnul consilier local
Ursache Ovidiu intrucAt este qi director al Ecolii).

PreEedintele qedinlei, domnul viceprimar Tdri!6 Marcel, prezintd proiectul de hot[rdre privind aprobarea

modificdrilor Ei completdrilor inventarului bunurilor din domeniul public al comunei.
Domnul consilier local Nofingdr Ion aratd. cd. aprobd lista cu casdrile dar nu este de acord cu modiflcdrile.
Domnul primar Turcu Stelian dd citire procesului verbal de inventariere pe anul 2018.

Domnul consilier local Nolingf,r Ion aratd cd inventarierea este una din mdsurile dispuse de Curtea de

Conturi pentru remedierea unor deficienle.
Domnul primar Turcu Stelian aratd cd pe parcursul misiunii de control a Cur{ii de Conturi Iaqi, am avut mai

multe mdsuri de remediat. Am rezolvat o parte din ele si vd asigur cd impreund cu auditul public intern in
termenul stabilit vom indeplini toate aceste mdsuri. Nu se rezolvd lucrurile pe facebook, chiar dacd domnul

Ursache Ovidiu va face contesta{ie
Domnul "consilier local Ursache Ovidiu aratd cd in mod normal adresele sunt trimise consiliului local. Nu

am f[cut nicio comisie ci este comisia pe care o reprezint in cadrul consiliului local. Dumneavoastrd pe care

liste le modificafi?
Domnul primar Turcu Stelian aratd cd modificd listele de anul trecut.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu - nu ali aflat cd existd HG 1354?Eu nu am facebook qi nu o s5 am

niciodat[.



Auditorii interni arutd cdau avut -iriun.oO. audit la comuna Lefcani. Intenfia este de a actualizainventarele
qi de a se remedia deficienlele semnalate de Curtea de Conturi. Trebuie consemnate toate obiectivele noi de
investi!ii.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu aratd, cd este dispus sI vind sd lucreze pentru clarificarea
problemelor de patrimoniu.

Domnul primar Turcu Stelian aratd cd specialiEtii no;trii i;i fac treaba.
PreEedintele gedinfei, domnul viceprimar Ta6!a Marcel, supune la vot proiectul de hotdr6re privind

aprobarea modificdrilor qi completdrilor listelor cuprinz6nd inventarul bunurilor din domeniul public al
comunei. Hot[r6rea este adoptatd cu 12 voturi pentru Ei 1 ablinere (consilier local Ursache Ovidiu).

PreEedintele gedinlei, domnul viceprimar Tdfi,ta Marcel, supune la vot proiectul de hotdrdre privind
aprobarea modificdrilor ;i completdrilor listelor cuprinzdnd inventarul bunurilor din domeniul privat al
comunei. Hotdr6rea este adoptatd cu 12 voturi pentru qi 1 ablinere (consilier local Ursache Ovidiu).

Pregedintele qedinfei, domnul viceprimar Tarila Marcel, supune la vot proiectul de hotdrAre privind insuEirea

raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public qi privat al comunei. Hotdrdrea este adoptatd cu 12 voturi
pentru qi 1 ablinere (consilier local Ursache Ovidiu)

PreEedintele qedinlei, domnul viceprimar Tdr?!6 Marcel, supune la vot proiectul de hotdr6re privind
aprobarea reactualizdrii listei bunurilor de retur aferente sistemului de alimentare cu apd , canahzare Ei epurare
ape uzate menajere aparfinAnd domeniului public al comunei. Hotlrdrea este adoptatS"cu 13 voturi pentru.

PreEedintele qedinfei, domnul viceprimar TFLfrIFL Marcel, dd cuv6ntul domnului primar Turcu Stelian pentru a

prezenta acttahzarca unor documentalii tehnico-economice intrucAt se impune acbst lucru datoritd OUG nr.
11412018.

Domnul consultant Florin Prisecaru aratd cd, proiectul Infiinlare Canalizare.... este cu finanlare prin
programul PNDL. Contractul a fost semnat in 2018 cu derulare pe 36 de luni, solulia tehnicd a fost impusd
printr-un aviz APAVITAL cf. Master-Planului Judefean. OUG nr. 11412018 a introdus prin art.71 salariul
minim de 3000 lei in domeniul construcfiilor, reztltdnd astfel costuri suplimentare la salarii. in documenta[ia
depusd anterior se vede clar in formularul C7 diferenla dintre tariful orar din decembrie 2018 fald de ianuarie
2019. Modul de calcul este stipulat in Instrucliunea 2. Suma pare mare raportat la valoarea de cofinantare. S-a

majorat intreaga valoare pentru cd nu s-a executat nimic p6nd acum. Nu sunt norme de aplicare.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu - dacd nu mai avem stalie de epurare, nu este normal sd se

evidenlieze in documentalie, sd se modifice denumirea. Nu se mai pune vizaverifrcatorului de proiect?
Domnul consultant Florin Prisecaru aratd, cd"proiectul a fost trimis la publicare, cu denumire, in2017 . Dupd

elaborare SF in 20ll s-a solicitat avizul APAVITAL, dar denumirea nu s-a mai putut modifica fiind deja un
proiect aprobat. Din 201 5 - 2017 standardele de cost s-au modificat.

Domnul primar Turcu Stelian supune la vot proiectul de hotdrdre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investilii " NFITNTARE, RETEA DE 9ANALIZARE ix sRruI- BoGoNoS $I
iNpTntTaRE RETEA DE CANALIZARE $I STATIE DE EPURARE N SATELE COGEASCA $I CUCUTENI
coMtNA LETCANI".

Domnul consilier local Noling6r Ion solicit[ s[ se precizeze in hotdrdre c5 ,,se suplimenteazd. valoarea contractului
ini{ial cu contravaloarea fo(ei de munc6, ca urmare a OUG 11412018.

Cu acest amendament, hotdrArea este adoptati cu 13 voturi pentru.

Domnul primar^Turcu Stelian supune la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea cofinantarii a obiectivului
de investitii :" INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN SATUL BOGONOS $I INFIINTARE RETEA
DE CANALIZARE $I STATIE DE EPURARE iN SATT E COGEASCA SI CUCUTENI COMUNA
LETCANI ".HotdrArea este adoptatd cu 13 voturi pentru"

Preqedintele ;edinfei, domnul viceprimar Tdr?ld Marcel, supune la'vot proiectul de hotdrdre privind
suplimentarea valorii iniliale a contractului de lucrdri m.869311.1I.2018 privind obiectivul ,,Lucrdri de

amenajare prin asfaltare pe Ds 299 qi DS 959 sat Lelcani, comuna Lefcani; jud. Iaqi, cu contravaloarea forlei de

muncd, ca urmare a Instrucliunii MFP-ANAP m.2121.12.2018 gi a OUG nr. ll4l2}l8.Hotdrdrea este adoptatd

cu 13 voturi pentru. 
; )

Domnul primar Turcu Stelian supune la vot privind aprobarea actualizdrli indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Lefcani, jud. IaEi". HotdrArea

este adoptat[ cu 13 voturi pentru.
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Preqedintele gedinfei, domnul viceprimar Tdr?fd Marcel, supune la vot proiectul de hotdr6re privind acordare

ajutor financiar domnului Romanlov Radu intrucAt fiica sa Romanlov Ana Maria a parlicipat la o competilie
sportivd la Cupa Romdniei la box qi a oblinut locul 3 pe lard, Ei nu au avut bani suficienfi pentru acoperirea
costurilor necesare participdrii la competifie.S-a propus acordare 1000 lei ajutor. Hotdrdrea este adoptatd cu 13

voturi pentru.
PreEedintele qedinfei, domnul viceprimar Tdrild Marcel, supune la vot proiectul de hotdr6re privind

acordare ajutor financiar domnului Trofinicd Petru intrucdt i-a ars casa in totalitate. A propus 3000 lei dar
comisia economicd a dat aviz pentru 5000 lei. Se supune la vot qi hotdr6rea este adoptatS cu 13 voturi pentru.

Preqedintele qedinfei, domnul viceprimar Tdrild Marcel, supune la vot proiectul de hotdrdre privind
acordare ajutor financiar domnului Trofinic[ Constantin intrucAt i-a ars casa in totalitate. A propus 3000 lei dar
comisia economici a dat avrz pentru 5000 lei. Se supune la vot qi hot[r6rea este adoptatd cu 13 voturi pentru.

PreEedintele Eedinlei, domnul viceprimar Tdri![ Marcel, supune la vot proiectul de hotdrdre privind
acordare ajutor financiar domnului Colovanu Petru intruc6t suferd de o afecliune medical foarte gravd,. A propus
1500 lei dar comisia economicd a dat avrz pentru 1500 lei. Se supune la vot qi hotdrdrea este adoptatd cu 13

voturi pentru"
Preqedintele qedinfei, domnul viceprimar Tdrild Marcel, supune la vot proiectul de hotdrdre privind

acordare ajutor financiar domnului Lup[qteanu Norel intrucdt i-au ars furajele pentru animale. A propus 1000
lei dar comisia economicd a dat aviz pentru 1000 lei. Se supune la vot qi hotdr6rea este adoptatd cu 13 voturi

Preqedintele ;edinlei, domnul viceprimar Tixild Marcel, supune la vot proiectul de hotdrAre privind
incetare contract de concesiune cu CMI Dr M[trescu Raluca qi aprobare scoatere la licita]ie public, in vederea
inchirierii a 50 mp spaliu in clSdirea fostului CAP Lefcani. HotdrArea este adoptatd cu 13 voturi pentru.

Domnul primar Turcu Stelian prezintd. proiectul de hotdrAre privind aprobarea organigramei, statului de

funclii gi numdrului de personal la primdria comunei Lefcani. Aratd. cd se impune infiinlarea unui post la
compartimentul de asistenld social intruc6t risc[m sd rdm6nem descoperili.

Domnul consilier local Nofing[r Ion aratd cd ar trebui sd angajdm o altd persoand pe perioadd
determinatd pAnd se intoarce titularul postului din concediu de creqtere copil.

Domnul primar Turcu Stelian aratdcd.titularul postului tot in concediu de creEtere copil este de 10 ani.
Acum pe postul temporar vacant este angajat[ o doamn[ care gi eaurmeazd s[ intre in concediu creEtere copil.
Pentru cd postul este de funclionar public, dacd pe post ar veni o a treia persoand, rdmdne incert[ situa]ia
angaj[rii celei de a doua persoane de pe post, asa incat propunem infiinlarea unui post contractual de referent I,
care s[ poat[ acoperi activitatea in cadrul acestui compartiment.

Preqedintele Eedinfei, domnul viceprimar Tdri![ Marcel supune la vot proiectul de hotdrdre privind
aprobarea organigramei, statului de funclii Ei nr. de personal la primdrie comunei Lelcani. HotirArea este

adoptat[ u 9 voturi pentru qi 4 abfineri( consilierii locali Ursache Ovidiu, Nolingdr Ion, Mihalache Costel qi

Tirnoveanu Adrian).

Pre;edintele qedinlei, domnul viceprimar Tarila Marcel supune la vot proiectul de hotdrdre privind
incetarea prevederilor HCL nr.4612.06.2003 pentru contribulia cetdlenilor frzice Ei juridice la infiinfarea relelei
de distribulie gaz metan in localitate. Hotdr6rea este adoptatd cu 13 voturi pentru.

Domnul primar Turcu Stelian prezintd proiectul de hotirdre privind solulionarea unor probleme pe linia
aplic[rii Legii nr. 1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate
personald. Aratd cd se retrage dreptul de atribuire unui nr. de 29 de personae cate au refuzat terenul atribuit si in
total sunt 1,16 ha teren. Acest teren se reintroduce insituafia centralizatoare urmdnd sI fie atribuit altor 85 de

tineri care au solicitat teren Ei se incadreazd in prevederile legale, nu au ocupat in niciun fel terenuri qi

propunem atribuirea in T41 pe al treilea rAnd de case.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu aratd cd,este de acord cu retragerea dreptului de atribuire dar nu

este de accord cu atribuirea intrucAt trebuiau solutionate toate cererile si nu selectiv.
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Pre;edintele qedinfei, domnul viceprimar Tdrild Marcel supune la vot proiectul de hotdr6re privind

solulionarea unor probleme pe linia apliclrii Legii 1512003, cu modificdrile qi completSrile ulterioare. Hot[rdrea
este adoptatd cu 12 voturi Ei o ablinere (domnul consilier local Ursache Ovidiu).

Nemaifiind alte probleme, preqedintele qedintei, domnul viceprimar Tartla Marcel, declard inchise lucrdrile
qedinlei consiliului local din data de 28 martie 2019.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Preqedinte qedinld,

Viceprimar,
Tirit[ M Secretar,

Iri
/ati-Ctaudia

d.


