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Consiliul local al comunei Letcani
Judetul Iasi
Nr. 888 / 30.01 .2020

Proces verbal,

incheiat astd2i,30.01.2020, in gedinla ordinard a consiliului local al comunei Le{cani, judeful Iagi, care

se desfEgoard la sediul Consiliului local Lelcani, cu urmdtoarea ordine de zi:

* proiect de hot[rdre privind acoperirea definitivd a deficitului bugetar pe anul 20lg.Initiator proiect-primar

Turcu Stelian.
* proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de acliuni qi lucrdri de interes local. Iniliator proiect-

viceprimar Tdrild Marcel.
t proiect de hotdrdre privind aprobarea relelei qcolare de pe raza administrativ-tbritoriala a Comunei Letcani,

pentru anul Ecolar 2020-202L Iniliator proiect-consilier local Drenceanu Maria.
.i. proiect de hotdrAre privind aprobarei organigramei, statului de funclii qi nr. de personal pe anul 2020 la

nivelul comunei Lelcani. Iniliator proiect-primar Turcu Stelian.

i. proiect de hotdrdre privind solulionarea unor probleme pe linie de asistenld sociald. Iniliator proiect-primar

Turcu Stelian.
.f. Alte proiecte de hotdr6re iniliate qi avizate in condiliile legii.

La sedinld participa urmdtorii consilieri locali:

1. Bab[ 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. Nolingdr Ion
12. Tirnoveanu Adrian
13. Tdrda Marcel
14. Joptea Vasile
15. Ursache Ovidiu,

$edinla fiind legal constituit[, participAnd toli cei 15 consilieri locali Ei delegalii sdteEti Hriban Ionel;i
Lup[qteanu Cezar,eite deschis[ Ei condusd de domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, cate este desemnat

pregedinte de Eedinfd.
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Domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, preEedinte de qedinla, anunld cd la gedin\Et partrcip1tde drept

domnul primar Turcu Stelian gi secretarul general al comunei, doamna Irimila Vali-Claudia.
Presedintele de sedin{d, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, supune la vot deschis al

consiliului local proiectul ordinei de zi, care este aprobata cu 15 voturi pentru.
Domnul primar Turcu Stelian, inainte de a se intra pe ordinea de zi solicitd introducerea pe ordinea de zi

a2 prorecte de hotdrdre :

- aprobare act ad.nr.34 ARSACIS
- aprobare act adilional nr.35 ARSACIS

Domnul preqedinte Carp Mihail-Sebastian anunld cd,i-aexpirat mandatul de preEedinte de qedinld.
Consiliul local este de acord cu introducerea pe ordinea de zi aproiectelor de hotdrAre

Domnul consilier loc4l Carp Mihail-Sebastian, pregedinte de qedinf6, dd cuvflntul doamnei secretar general
Irimila Vali-Claudia, pentru a prezenta procesul verbal impreund cu toatd documentalia de la qedinla antlrioard
a consiliului local. Hotdr6rile adoptate, procesul verbal gi toatd documentalia au fost puse din timp ia dispozilia
consilierilor. Preqedintele de gedinld intreabd dacd sunt obieclii asupra modului de redactar. u p.o..rului verbal
din qedinta anterioar[. Nefiind obiec]ii, procesul verbal este aprobat cu 15 voturi.pentru.

Preqedintele gedin{ei, domnul consilier local Carp Mihail-sebastian, dd cuvAntul domnului primar Turcu
Stelian pentru aprezenta proiectul de hotdrAre privind acoperirea definitivd a deficitului bugetar pe anul 21lg.

D-ra Dram Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar contabil prezintareferatul pentru acoperirea
definitivd a deficitului bugetar pe anul 2019, ardtdnd ca sumele se folosesc in secliuflea de dezvoltare.

Domnul primar Turcu Stelian aratd cd, trebuie sd informeze consiliul local ca am avut gn final de an pozitiv
pentru cd. am primit fonduri prin PNDL 270 mii lei qi 100 mii lei la rectificare.

Domnul consilier local Nofingdr Ion aratd, cd,la secliunea de dezvoltare avem deficit. De ce?

D-ra Dram Ana aratd' cd nu avem deficit, pe total ani am incheiat cu excedent, sumele vin din exerciliul
anului trecut. nu al celui in curs.

PreEedintele gedinfei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, supune la vot proiectul de hotdrdre
privind acoperirea definitiv6 a exerciliului bugetar pe anul 2019. Hotdr6rea este adoptata cu t S voturi pentru.

Preqedintele Eedinfei, domnul consilier local Carp Mihail-sebastian, dd cuvAntul domnului viceprimar
Tdrild Marcel care prezintd Planul de acliuni Ei lucr[ri de interes local pentru anul 2020.

PreEedintele ;edinfei, domnul consilier local carp Mihail-Sebastian, supune
privind aprobarea Planului de acliuni qi lucrdri de interes local pentru anul 2020.

la vot proiectul de hotdrAre
Hotdrdrea este adoptatd cu 15

Sebastian, dd cuv6ntul doamnei consilier local
men{inerea actualei relele qcolare pentru anul

voturi pentru.

Preqedintele ;edinlei, domnul consilier local Carp Mihail
Drenceanu Maria care prezintd proiectul de hotirAre privind
;colar 2020-2021.

Preqedintele qedinlei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, supune la vot proiectul de hotdrAre
privind aprobarea relelei Ecolare pentru anul qcolar 2\2o-2021.Hotdr6rea este adoptata cu fS voturi pentru.

Pregedintele Eedinfei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, dd cuv6ntul domnului primar Turcu
Stelian care prezintd proiectul de hotdr6re privind aprobarea Organigramei, Statului de funclii Ei ni. de personal
la primdria comunei Lefcani.

Doamna secretar general Irimila Vali-Claud ia aratd cd am primit rdspuns de la Agenlia Nalionald a
Funclionarilor Publici cu privire la structura de funclii publice din institufie, cu observalia de ordin legal pentru
transformarea postului contractual vacant de consilier juridic al consiliului local in func{ie publicd de execulie qi
totodatS, peirtru cd in qedinla trecutd s-a stabilit cd trebuie infiinlat' Compartimentul pentru Monitori zarea
Procedurilor Administrative, putem sd stabilim acest post la acest compaftiment.
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Preqedintele qedinfei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, supune la vot proiectul de hotdrAre

privind aprobarea Organigramei, Statului de funclii ;i nr. de personal la primdria comunei Lelcani. Hot[r6rea

este aprobat[ cu 15 voturi pentru.

PreEedintele Eedinlei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, dd cuvAntul domnului primar Turcu

Stelian care prezintd proiectul de hotdr6re privind acordarea unui ajutor financiar d-rei Gribincea $tefana, care

suferd de o afecliune medicald gravd. A propus 2000 lei.

Domnul consilier local Curiliuc Ioan aratd, cd este prea putin in comparalie cu ce s-a dat in alte cazurt.

Comisia economic[ a propus 2500 lei.

Domnul primar Turcu Stelian propune 3000 lei.

PreEedintele qedinlei, bo*r.rl consilier local Carp Mihail-Sebastian, supune la"vot propunerea de acordare a

unui ajutor financiar in sumd de 3000 lei d-rei Gribincea $tefana. HotdrArea este adoptati cu 15 voturi pentru.

PreEedintele Eedinlei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, dd cuv6ntul domnului primar Turcu

Stelian care prezintd Ei supune la vot proiectul de hot6rdre privind modificarea gi completarea Contractului de

delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apd qi canalizare m.4812009 prin actul adilional nr. 34, in urma

aderdrii a trei comune la ARSACIS. Hot[rArea este adoptatd cu 15 voturi pentru.

Preqedintele Eedinfei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, dd cuvAniul domnului primar Turcu

Stelian carc prezint[ proiectul de hot[rAre privind modificarea Ei completarea'.Contractului de delegare a

gestiunii serviciilor de alimentare cu apd Ei canalizare nr.4812009 prin actul adilional nr. 35, in urma modificirii
tarifelor qi prelurilor serviciilor de alimentare cu apa qi canahzate.

Domnul consilier local Nolingdr Ion aratd cd. nu se justificd modificarea prefurilor.

Domnul primar Turcu Stelian aratd cdnu putem ieqi din asocialie Ei nu putem face altfel.

PreEedintele qedinlei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, supune la vot proiectul de hotdrAre

privind aprobarea Actului Adilional nr.35 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apd

qi de canalizare nr.48l2}O9. Hotdr6rea este adoptatd cu 9 voturi pentru, 3 voturi impotrivd (consilierii locali

i'irnor.unu Adrian, Drenceanu Maria, Dram Constantin) Ei 3 ablineri (consilierii locali Nolingdr Ion, Ursache

Ovidiu, Curiliuc Ioan).

Domnul consilier local Carp Mihail Sebastian solicitd propuneri pentru un nou preqedinte de qedinld. Este

propus domnul consilier local Irimila Constantin. Hotdrdrea este adoptatd cu 15 voturi pentru.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu, directorul $colii Generale Lelcani, aratd cd trebuie sd fie alimentat

cu apd curent[ cabinetul medical de la Ecoald qi incdperea pentru cornul qi laptele.

Domnul consilier local Irimila Constanttn aratd cd trebuie desfiinlatd fosa de la gcoald Ei trebuie racordatd

qcoala la releaua de canahzare.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu aratd cd trebuie f6cutd documentalie tehnico-economicd pentru

aceste lucrdri.

Nemaifiind alte probleme, pregedintele gedintei, domnul consilier local Carp Mihail-Sebastian, declard

?nchise lucrdrile qedinlei consiliului local din data de 30 ianuarie 2020.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Preqedinte gedi

Mihail-Sebasti


