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Consiliul local al comunei Letcani
Judetul Iasi
Nr. 5440 I 27.06.2019

Proces verbal,

incheiat astdzi, 27.06.2019, in gedinla ordinari a consiliului local al comunei Lelcani, judelul Iaqi, care

se desfhqoar[ la sediul Consiliului local Lefcani, cu urmdtoarea ordine de zi:

* Proiect de hotdr6re privind acordul de principiu in legiturd cu posibilitatea de a participa
la cofinantarea obiectivelor sistemului de distribulie gaze naturale in localitSlile Cogeasca
qi Cucuteni, comuna Lelcani, judelul Iasi. Iniltuto. proiect - primar Turcu stelian

.:. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii art.l din HCL w.39125.04.2019 in
sensul neasumdrii responsabilitSlii organizdrii qi derul[rii procedurilor de achizilie a
produselor pentru Programul pentru gcoli 20 19-2020.Initiator proiect - primar Turcu Stelian

r Proiect de hotdrdre privind aprobarea acorddrii unui ajutor financiar d-lui Mihai P.

GheOrghe. Initiator proiect - primar Turcu Stelian

.i. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. tniliarorproiect-primarrurcu
Stelian

* Alte proiecte de hotSr6re iniliate qi avizate in condiliile legii.

La sedinld participd urmdtorii consilieri locali:

1. BabI Costicd
2. Bejenaru Marinela
3. Carp Mihail Sebastian
4. Curiliuc Ioan
5. Dram Constantin
6. Drenceanu Maria
l. Grigorag Constantin
8. Irimila Constantin
9. Mihai Ionel
10. Mihalache Costel
1 1. Nolingar Ion
12. Tdri\d Marcel
13. Tirnoveanu Adrian
14. Joptea Vasile
15. Ursache Ovidiu,



.)

$edinta fiind legal constituitA, particip6nd toli cei 15 consilieri locali gi delegalii sdteEti Hriban Ionel qi

Lupdqteanu Cezar, este deschisd Ei condusd de domnul consilier local Nolingdr Ion care a fost desemnat
preqedinte de qedinld pentru urmdtoarele 3 luni.

Domnul consilier local Nolingdr Ion, preEedinte de Eedin!6, anunjd cd la gedinla particip[ de drept domnul
primar Turcu Stelian Ei secretarul comunei, doamna Irimila Vali-Claudia.

Presedintele de sedinfd, domnul consilier local Nolingdr Ion, supune la vot deschis al consiliului local
ordinea de zi, care este aprobata cu 1 5 voturi pentru.

inainte de a se intra in ordinea de zi, domnul primar Turcu Stelian, solicitd introducerea pe ordinea de zi a

unor proiecte de hpt[rdre privind : - aprobarea unor documentalii tehnico-economice ;

- Discutarea adresei de la Consiliul Judelean Iaqi privind preluarea de citre consiliul local Lefcani a

Parcului lndustrial ;

- Aprobarea unor stalii Romtelecom ;

- Adresa grupului de consilieri PSD ;

Domnul consilier local Ursache Ovidiu, director al qcolii Lelcani, solicitd punerea in disculie a adresei

de la qcoald privind problemele de pregdtire a condiliilor optime de desfEEutare a procesului instructiv-
educatiV in anul qcolar urmdtor.

Consiliul local Lefcani este de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotdrAre Ei cu

discutarea adreselor primite de la alte institufii.

Domnul consilier local Nolingdr Ion, preqedinte de gedinld, dd cuvAntul doamnei secretar Irimila Vali-
Claudia, pentru aprezenta procesul verbal impreund cu toatd documentalia de la gedinla anterioard a consiliului
local. Hotdrdrile adoptate, procesul verbal qi toatd documentalia au fost puse din timp la dispozilia consilierilor.
Preqedintele de gedin{d intreabd dacd sunt obiecfii asupra modului de redactare a procesului verbal din qedin}a

anterioard. Nefiind obiecfii, procesul verbal este aprobat cu 15 voturi pentru.

PreEedintele qedinfei, domnul consilier local Nolingdr lon, dI cuv6ntul domnului primar Turcu Stelian

pentru aprezenta proiectul de hotdrdre privind acordul de principiu in legdturi cu posibilitatea de a participa la

cofinanlarea obiectivelor sistemului de distribulie gaze nattrale in localitdlile Cogeasca qi Cucuteni, comuna

Lefcani, judelul la;i
Domnul primar Turcu Stelian aratdcd anul trecut a fost modificatd Legea energiei nr.12312012 prin Legea

nr.167l20l8, astfel s-a dat posibilitatea racorddrii la releaua de gaze naturale a localitafllor componente UAT-
urilor care aveau ddjd acces la refele. Delgaz Grid S.A. a fEcut o analizd, un calcul economic. qi a transmis

consiliului local propunerea de a veni cu o cofinanlare in vederea extinderii relelei de gaze naturale ;i in satele

Cogeasca qi Cucuteni, allturi de operator. Propunerea noastrd este sd acceptdm aceste solulii Ei in principiu, in
perioada 2020-2022 sd acoperim cheltuielile Ei sd derul6m proiectul pe domeniul public al comunei.

PreEedintele gedinlei, domnul consilier local Nolingdr Ion, supune la vot proiectul de hotdr6re privind
acordul de principiu in legdturd cu posibilitatea de a participa la cofinanlarea obiectivelor sistemului de

distribulie gaze naturale in localitalile Cogeasca ;i Cucuteni, comuna Lelcani, judelul IaEi, in forma prezentatd

de domnul primar Turcu Stelian. Hotdrdrea este adoptatd cu 15 voturi pentru.

Preqedintele ;edinfei, domnul consilier local Nolingdr Ion, dd cuv6ntul domnului primar Turcu Stelian

pentru a prezenta proiectul de hot[r6re privind aprobarea modificdrii art.1 din HCL nr.39125.04.2019 in sensul

neasumaiii responsabilitdlii organiz[rii ;i deruldrii procedurilor de achizilie a produselor pentru Programul

pentru gcoli 20 1 9-2020.- 
Domnul primar Turcu Stelian arutd cd., intrucdt Consiliul Judelean Iaqi este beneficiarul direct al fondurilor

pentru acest proiect, pentru anul 2019-2020 propune ca tot ei sd facd Ei'achizilia de produse pentru qcoli.

Pre;edintele qedinfei, domnul consilier local Nolingdr Ion, supune la vot proiectul de hotdr6re privind

aprobarea modific[rii art.l din HCL nr.39125.04.2019 in sensul neasumdrii responsabilitdlii organizdrii gi

deruldrii procedurilor de achizilie a produselor pentru Programul pentru qcoli 2019-2020. Hot[rArea este

adoptat[ cu 14 voturi pentru Ei o ablinere (domnul consilier local Nolingdr Ion intrucdt considerd cd, achrzitia
a.entraTizatA de nrndrrse ntr ar fi ?n heneficirll cnniilnr\
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Preqedintele Eedinfei, domnul consilier local Nolingdr Ion, dd cuvdntul domnului primar Turcu Stelian
pentru a prezenta proiectul de hotdrAre privind aprobarea acorddrii unui ajutor financiar domnului Mihai
Gheorghe, in sumd de 1000 lei intrucdt i-a ars gardul ;i furajele pentru animale.

Domnul primar Turcu Stelian aratd. cd, sunt doi b5trani care nu au posibilitdli financiare qi mdcar cu atat sd-i
ajutam.

PreEedintele Eedinfei, domnul consilier local Nolingdr Ion, supune la vot proiectul de hotdrdre privind
aprobarea acorddrii unui ajutor financiar domnului Mihai Gheorghe. HotdrArea este adoptati cu 15 voturi
pentru.

Pre;edintele qedinlei, domnul consilier local Nofingdr Ion, dd cuv6ntul domnului primar Turcu Stelian
pentru aprezenta proiectul de hotdrdre privind aprobarea rectificlrii bugetului local"pe trim.III anul2019.

D-ra Dram Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar" contabil qi ajutoare de stat din cadrul
primdriei, dd citire referatului de specialitate.

Domnul primar Turcu Stelian aratd. cd.nu sunt incasf,ri la bugetul local, este un an greu din punct de vedere
financiar, la salubritate se pl5teEte mult, cca 65.000 lei /1un6, iar gunoiul nu se colecteazd. selectiv asa cum ar
trebui.

Domnui consilier local Nolingdr Ion aratd cdnu exist[ documentalie pentru rigole.

Domnul primar Turcu Stelian aratd, cd, este o estimare pentru acces la proprietali Ei am sperat sd oblinem
fonduri, dar am avut control de la Curtea de Conturi, la proiectul ,,Modernizare drumuri de interes local in sat
Lefcani" qi a ie;it cd aceste cheltuieli nu sunt eligibile gi trebuie sd le facem din bugetul local. Avem nota
constructorului pentru 240 m de acces la proprietdli qi preful, inbaza cdrora s-a fdcut un calcul pentru alocare
fonduri.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu , director al Ecolii Lelcani, aratd cd il intereseazl,lainvdldm6nt unde
au doar 7000 lei fonduri disponibile pentru reparalii. Trebuie o suplimentare la finanlarea de bazd. a $colii
Gimnaziale Lelcani cu fonduri din veniturile proprii ale Comunei Lefcani, cu destinalia reparalii curente la
Corpul E al structurii arondate $coala Gtmnaziald" Cogeasca in sumd de 65000 lei.

Domnul primar Turcu Stelian propune s[-I ludm de la acces proprietdli, unde rdmdn 215000 lei qi punem la
qcoald 65000 lei.

Preqedintele Eedinlei, domnul consilier local Nolingdr Ion, supune la vot proiectul de hotdrdre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2019. HotdrArea este adoptatd cu 15 voturi pentru.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu se retrage din qedinla de consiliu intrucdt are de rezolvat o problemd
urgentd,

Domnii consilieri locali din Cogeasca aratd c5 trebuie fdcute urgent lucrdri de intervenlie la podul peste
Bahlui Ei Os6nzana.

Domnul primar Turcu Stelian aratd c6. este intocmit[ o documentalie qi propune si fie aprobatS.

Consiliul local aprobd qi hotdrdrea este adoptatd cu 14 voturi pentru din totalul celor 14 consilieri prezenli in
qedinla de consiliu.

Domnul primar Turcu Stelian aratd. cd mai este o cerere din parte domnului consilier Dram Constantin
pentru un ajutor financiar intrucdt in urma ploilor abundente din ultima perioadd a fost inundatd Moara, s-au ars

motoarele Ei i-au murit 50 de pdsdri. Propune sd i se dea 5000 lei. Consiliul local este de acord cu propunerea
domnului primar cu 14 voturi pentru.

Doamna secretar Irimila Vali-Claudra atrage aten[ia c[ nu vtzeazd de legalitate aceastd hotdrAre ?ntruc6t nu
este un caz social qi este un conflict de interese. Prim[ria nu despdgubeEte agenlii economici (P.F.A.Dram
Constantin) iar domnul Dram Constantin este consilier local, sora d-lui - Dram Ana este inspector in cadrul
compartimentului financiar-contabil iar nepotril d-lui -Buta Paul-Cosmin inspector in cadrul compartimentului
financiar contabil din cadrul institutiei trebuie sd acorde viza CFP. in olus. din orocesul verbal de constatare
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intocmit de compartimentul urbanism qi serviciul voluntar pentru situafii de urgenfd reiese cd a fost
ob struclionat pArdul din vecin[t ate, can)za princip al I a inundaliei.

Potrivit art.28 din Legea m. 41612001 privind venitul minim garantat, primarul poate acorda ajutoare
financiare familiilor Ei persoanelor aflate in situalii de necesitate.

Degi comisia cu probleme economice qi de buget din cadrul consiliului local a acordat avizfavorabil acestei
solicitdri, cred cd se impune reanalizarea situafiei astfel incAt sd se evite crearea unui prejudiciu bugetului local
al comunei Lefcani.

Domnul primar Turcu Stelian pune in disculie adresa grupului de consilieri locali PSD, ?nregistratd la
primhria Lelcani sub nr. 4189115.05.2019 qi aratd c[ acordarea locurilor de casd tinerilor este o prioritate. S-au
dat in 2009 un nr. de 73 locuri de cas[, iar in acest an s-au dat 85 locuri de casd.Mai sunt de analizat inci 300 de
cereri. Comisia de aplicare a Legii nr.1512003 s-a ocupat de anabzarea cererilor, in prezent au fost date
procesele verbale de atribuire in folosinld gratuitl a terenurilor.

Domnul consilier local Nolingdr Ion aratd, cd analizareacererilor s-a ftcut selectiv qi ali fost pdrtinitori iar
contestafia depusd la Institulia Prefectului Judefului IaEi a fost pentru cd nu s-au aializattoate cererile.

Domnul primar Turcu Stelian aratd cd vom continua in perioada urmdtoare atribuirea locurilor de casd.

Nemaifiind alte probleme, pregedintele qedinlei, domnul consilier local Nofing[r Ion, declard inchise
lucrdrile qedintei consiliului local din data de 27 iunie 2019.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Preqedinte gedinfd,

ali-Claudia


