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Judetul Iasi
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Proces verbal,

incheiat astd2i,30.05.2019, in pedinla ordinar[ a consiliului local al comunei Le]cani, jude]ul Iagi, care
se desftqoard la sediul consiliului local Lelcani, cu urmdtoarea ordine d,e zi:

* Proiecl de hotSrAre privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei in vederea realizdrii obiectivului
,,Extindere re{ea de distribu{ie gaze nattrale in Lefcani, presiune redusa, avAnd o lungime de 280 ml, pentru grup de
case la drurn DE 276.Initriator proiect - primar Turcu Stelian

t' Proiect de hotdrAre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd gi
de canalizare nr.4812009, prin Actul Adifional nr.3 L In4iator proiect - primar Turcu Stelian* Proiect de hotdrAre privind aprobarea Programului manifestdrilor organizate cu prilejul slrb6toririi evenimentelor:
Ziua satului Cogeasca, Ziua satului Bogonos, Ziua ComuneiLelcani,Ziua Eroiloi giZiuaCopilului. Inifiatorproiect-
primar Turcu Stelian

* Proiect de hotlrAre privind rectificarea bugetului local pe anul2019.Ini{iator proiect - primar Turcu stelianA Alte proiecte de hotdrAre iniliate qi avizate in condiliile legii.

La sedinf[ participd urmdtorii consilieri locali:

1. Babd Costicd
2. Bejenaru Marinela
3. Carp Mihail Sebastian
4. Curiliuc Ioan
5. Dram Constantin
6. Drenceanu Maria
7. Grigoraq Constantin
8. Irimila Constantin
9" Mihai Ionel
10. Mihalache Costel
11. TdritS Marcel
12. Tirnoveanu Adrian
13. foptea Vasile
14. Ursache Ovidiu,

$edinfa fiind legal constituitd, participAnd 14 consilieri locali gi delegalii sdteqti Hriban Ion'el Ei Lupdgteanu
Cezar, lipseqte domnul consilier local Nolingdr Ion care a fost desemnat preEedinte de q.ai"1i pentru
urmdtoarele 3 luni Ei acum trebuie desemnat un preEedinte de qedinfd.

Se fac propuneri pentru preEedintele qedinlei qi este ales cu 14 voturi pentru domnul consilier local
Tirnoveanu Adrian.



-2-
Domnul consilier local Tirnoveanu Adrian, preEedinte de qedinld, anunld cd la

domnul primar Turcu Stelian qi secretarul comunei, doamna Irimila Vali-Claudia.
Presedintele de sedin{d, domnul consilier local firnoveanu Adrian, supune la

gedin{6 participd de drept

vot deschis al consiliului
local, ordinea de zi, care este aprobata cu 14 voturi pentru.

Domnul consilier local Tirnoveanu Adrian, preqedinte de qedin{6, dd cuvdntul doamnei secretar Irimila Vali-
Claudia, pentru aprezentaprocesul verbal impreund cu toatd documentalia de la qedinla anterioar[ a consiliului
local. HotdrArile adoptate, procesul verbal gi toatd documentalia au fost puse din timp la dispozilia consilierilor.
Preqedintele de qedin{d intreabd dacd sunt obiec{ii asupra modului de redactare a procesului verbal din qedin}a

anterioard. Nefiind obieclii, procesul verbal este aprobat cu 14 voturi pentru.

Preqedintele qedinfei, domnul consilier local Tirnoveanu Adrian, dd cuv6ntul domnului primar Turcu Stelian

pentru a prezenta proieitul de hotdrdre privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei in vederea

rcalizinli obiectivului ,,Extindere relea de distribulie gaze naturale in Lefcani, prbsiune redus6, avAnd o lungime

de 280 ml, pentru grup de case la drumDE276.
Domnul primar Turcu Stelian dd citire proiectului de hotdrdre privind aprobarea accesului pe domeniul public

al comunei in vederea realizdrii obiectivului ,,Extindere relea de distribulie gaze nattrale in Lelcani, presiune redusS,

avAnd o lungime de 280 ml, pentru grup de case la drum DE 276;i il supune la vot. Hotdr6rea este adoptatdcu L4 voturi
pentru.

Preqgdintele Eedinfei, domnul consilier local Tirnoveanu Adrian, dd cuvdntul domnului primar Turcu Stelian

pentru aprezentaproiectul de hot[rdre privind modificarea Contractului de delegare.a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apd qi de canalizare nr.4812009, prin Actul Adilional nr.3 1.

Domnul primar Turcu Stelian di citire proiectului de hot6rdre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apd qi de canalizare nr.4812009, prin Actul Adilional nr.31qi il supune la vot.

HotdrArea este adoptatd cu 14 voturi pentru.

Preqedintele Eedinfei, domnul consilier local Tirnoveanu Adrian, dd cuvdntul domnului primar Turcu Stelian

pentru aprezentaproiectul de hotdr6re privind aprobarea Programului manifestdrilor organizate cu prilejul s[rb6toririi
evenimentelor'. Ziua satului Cogeasca, Ziua satului Bogonos, Ziua Comunei Lefcani, ZitaEroilor ;i Ziua Copilului.

Domnul primar Turcu Stelian dE citire proiectului de hotdrAre privind aprobarea Programului manifestdrilor

organizate cu prilejul sirbdtoririi evenimentelor: Zita satului Cogeasca, Ziua satului Bogonos, Ziua Comunei Lelcani,

Ziua Eroilor qi Ziua Copilului.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu aratd cd era normal s[ includefi in program giZita invSlStorului (5 iunie)

sdrbdtoritl pentru prima dat6. Nu trebuie sb alocafi fonduri suplimentare.

Pre;edintele gedinlei, domnul consilier local Tirnoveanu Adrian, supune la vot proiectul de hotir6re privind aprobarea

Programului manifestdrilor din perioada mai - iunie 2019 cu amendamentele aduse. HotSr6rea este adoptatd cu 14 voturi
pentru.

Domnul primar Turcu Stelian prezintd. qi supune la vot proiectul de hotdr6re privind rectificare bugetari pe anul 2019.

Hotdr6rea este adoptatd cu 14 voturi pentru.

Nemaifiind alte probleme, preqedintele qedinfei, domnul consilier local Tirnoveanu Adrian, declarS inchise
lucrarile qedinlei consiliului local din data de 30 mai 2019.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

SecreV
IrimitdVali-Claudia
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