
-l-
Consiliul local al comunei Letcani
Judetul Iasi
Nr. 6073 123.07.2019

Proces verbal,

incheiat astdzi, 22.07.2019, in gedinia ordinar[ a consiliului local al comunei Le]cani, jude]ul Iaqi, care

se desf6qoard la sediul Consiliului local Lelcani, cu urmltoarea ordine de zi:

*, proiect de hotarare cu privire la aprobarea accesului pe domeniul putlic al comunei in vederea

amplas6rii a dou[ cabinete stradali in vederea reabilitdrii relelelor de telecomunicalii din satul

Cucuteni qi satul Cogeasca, comuna Lefcani, judelul Iaqi. Inifiator proiect- primar jurist Turcu

Stelian
.f. proiect de hotdrdre privind acordare ajutor financiar doamnei Rotariu Oana-Elena pentru fiul sdu

Rotariu Tudor-Cristian, care suferd de o afecliune medicald gravd. Iniliator proiect- primar jurist

Turcu Stelian
* proiect de hotdrdre privind acordare ajutor financiar doamnei Tirnoveanu Domnica pentru solul siu

Timoveanu Constantin, care suferd de o afecliune medicald, gravt. Iniliator proiect- primar jurist

Turcu Stelian
* proiect de hot6r6re privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. Iniliator proiect - primar jurist

Turcu Stelian.
.i. Alte proiecte de hotf,rAre iniliate gi avizate in condiliile legii.

* Diverse.

La sedin!6 participd urm[torii consilieri locali:

1. Babd Costicd
2. Bejenaru Marinela
3. Curiliuc Ioan
4. Dram Constantin
5. Drenceanu Maria
6. Grigoraq Constantin
7. Irimila Constantin
8, Mihai Ionel
9. Tdrdd Marcel
10. Tirnoveanu Adrian
11. foptea Vasile ' '

12. Ursache Ovidiu,
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gedinla fiind legal constituitd, participAnd 12 consilieri locali gi delegalii

Cezar,lipsesc domnii consilieri locali Carp Mihail Sebastian, Mihalache

Nolingdr Ion care a fost desemnat preqedinte de Eedinld pentru urmdtoarele 3

pregedinte de Eedinfd.
Se fac propuneri pentru preqedintele Eedinlei qi este ales cu 12 voturi

sdteqti Hriban Ionel qi Lupdqteanu

Costel qi domnul consilier local
luni Ei acum trebuie desemnat un

pentru domnul viceprimar T5rila

Marcel.
Domnul viceprimar Tlrild Marcel, preqedinte de Eedin!1, anunld c[ la qedinld particip[ de drept domnul

primar Turcu Stelian gi secretarul comunei, doamna Irimila Vali-Claudia.
presedintele de sedint[, domnul viceprimar Tdrild Marcel, supune la vot deschis al consiliului local ordinea

de zi, carc este aprobata cu 12 voturi pentru.

lnainte de a se intra ih ordinea de zi, domnul primar Turcu Stelian, solicit[ introducerea pe ordinea de zi a

proiectului de hotdrare privind solulionarea adresei 18120119.06.2019 a Consiliului Judelean IaEi.

Consiliul local Lelcani este de acord cu introducerea pe ordinea de zi aproiectului de hotdrdre .

Domnul viceprimar Tdri![ Marcel, prepedinte de qedin]d, dd cuvdntul doamnei secretar Irimila Vali-Claudia,

pentru a prezenta procesul verbal impreun[ cu toatd documenta]ia de la qedinla anterioard a consiliului local.

ilotardrile adoptate, procesul verbal qi toata documentalia au fost puse din timp la dispozilia consilierilor.

pregedintele ae qeainid intreabd dacd iunt obieclii asupra modului de redactare a procesului verbal din qedin{a

anterioarS. Nefiind obiecfii, procesul verbal este aprobat cu 12 voturi pentru.

preqedintele qedinlei, domnul viceprimar Tarild Marcel, dd cuvAntul domnului primar Turcu Stelian pentru a

prezentaproiectul de hotdrdre privind amplasarea pe domeniul public al comunei a 2 cabinete stradale pentru

ieabilitarea relelei de telecomunicalii in localitdlile cogeasca gi cucuteni, comuna Lefcani, judelul Iaqi.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu aratd cdeste necesarf, asigurarea serviciilor de internet la qcolile din

u".r*io.ufitati. intreab d d,acd sala de la Grldinila Lelcani mai este inchiriatd de Romtelecom pentru cd' ar mai

trebui o clas[ pentru copii de la grddinilS.

Domnul viceprimar Tdrila Marcel aratd cdva verifica aceastd situalie.
preEedintele qedinlei, domnul viceprimar Tari![ Marcel, supune la vot proiectul de hotdr6re privind

amplasarea pe domeniul public al comunei a2 c*rnete stradale pentru reabilitarea relelei de telecomunicalii in

localitagle Cog.ur.u;i Cucuteni, comuna Lelcani, judelul IaEi. Hotdr6rea este adoptat[ cu 12 voturi pentru.

preEedintel-e ;edinfei, domnul viceprimar TlfilaMarcel df, cuvAntul domnului primar Turcu Stelian pentru a

prezent'.aproiectul de'hotarAre privind acordare ajutor financiar doamnei Rotariu Oana-Elena pentru fiul sdu

Rotariu Tudor-cristian, care sufera de o afecfiune medicald gravd.

Domnul primar Turcu Stelian arald cd a vdnd in vedere complexitatea intervenliei a propus acordarea unui

ajutor de 10.000 lei.
preqedintele qedinfei, domnul viceprimar Tdri![ Marcel supune la vot proiectul de hotdrdre prezentat de

domnuiprimar.Hotardreaeste adoptaticu 11 voturi pentru, intrucAt domnul consilier Joptea Vasile anunld c[

nu participa la vot intrucdt are un interes material in cauzd, fiind tat[l solicitantei.
^preqeiintele 

qedinlei, domnul viceprimar Tarild Marcel dd cuvdntul domnului primar Turcu Stelian care

prezintiproiectui de hotdrdre privind acordare ajutor financiar doamnei Tirnoveanu Domnica pentru solul sf,u

Tir.ror.un, Constantin, care suferd de o afecliune medicald gravd,.

Domnul primar Turcu Stelian propune acordare 2000 lei ajutor financiar'
pre;edintele gedinlei, domnui viceprimar T[ri]d Marcel supune la vot proiectul de hotdrdre ptezentat de

domnul primar.Hotdrdrea este adoptatd, cu 12 voturi pentru'
preqedintele Eedinlei, domnul viceprimar Tdrild Marcel, dd cuvdntul domnului primar Turcu Stelian pentru a

prezent'aproiectul de hotdrare privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe trim.III anul2019.

D-ra Dram Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar contabil gi ajutoare de stat din cadrul

prim[riei,'d6 citire referatului de specialitate. '

Domnul primar Turcu Stelian aratd cdnu sunt incaslri la bugetul local, este un an greu din punct de vedere

financiar.

Domnul consilier local Ursache ovidiu aratd cd la corpul D al $colii Cogeasca este mucegai, acum sunt

constntcforii ac.olo si am dori sI renarim snatilrl Ar trehrri 20 000 lei si rezolvlm nrohlema
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Domnul primar aratd.cd. pe 6 august este Hramul satului Cucuteni si ar trebui 3000 lei, cabinetul medical

Ecolar necesitd incheierea unui contract de prestdri servicii cu suma de 13000 lei lunar si trebuie obtinute
autorizalri de la DSP, Sanepid.

Preqedintele Eedinfei, domnul viceprimar Tdrild Marcel, supune la vot proiectul de hotdrAre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2019. Hotdr6rea este adoptatd, cu 12 voturi pentru.

Pre;edintele ;edinfei, domnul viceprimar Tdrifd Marcel, dd cuvdntul domnului primar Turcu Stelian pentru a
prezenta proiectul de hotdr6re privind solulionarea adresei nr. 18120119.06.2019 a Consiliului Judelean Ia;i
privind Parcul Industrial Lelcani.

Domnul primar Turcu Stelian propune respingerea solicitdrii Consiliului Judelean Iaqi privind retragerca
din calitatea de ,asociat pl SC"Iaqi Industrial Park", societate creatl. pentru administrarea Parcului Industrial
Lefcani, intrucdt Comuna Lelcani, judelul IaEi nu dispune de fondurile nec.esare pentru asigurarea unui
management mai eficient al acestui obiectiv de interes local Ei judelean.

Preqedintele ;edinfei, domnul viceprimar Tdrild Marcel, supune la vot .proiectul de hotdrdre privind
solulionarea adresei nr. 18120119.06.2019 a Consiliului Judelean Iaqi privind Parcul industrial Letcani.
Hotdrdrea este adoptatd cu 1i voturi pentru Ei o ablinere (domnul consilier local Ursache Ovidiu).

Nemaifiind alte probleme, preqedintele qedinfei, domnul viceprimar Tdri!6 Marcel, declard inchise lucrdrile
qedinlei consiliului local din data de 22 ruhe 2019.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Preqedinte gedinld,
Viceprimarr,,,:i: r':1 ir::': ::': Secretai

Irimi ali-Claudia
\


