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Consiliul \oca\ a\ comunei Letcani
Judetul lasi
Nr. 3652 / 30.04.2020

Proces verbal,

incheiat astizi, 30.04.2020, in qedinja ordinarE. a consiliului local al comunei Lelcani,
jude{ul IaEi, care se desfE$oare la sediul Consiliului local Lelcani, cu urmitoarea ordine de zi:

l.Proiect de hoterare rel'eritor la actualizarea/modificarea qi cornpletarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu ape Si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adifional nr.36. Iniliator proiect
- primar lurcu:tellan

2.Proiect de hoterare privind acordarea mandatului special reprezentantului com.unei Le{cani,judelul Iaqi in
AGA ADIS IaSi in vederea aprobdrii modific[rii tadfului de co]ectare ii transport a de;eurilor menajele gi

similare, altele decat reciolabile, in cadrul Proiectului ,.Sistem de Management lntegrat al Deqeurilor din judelul
IaSi" !i r^mputernicirea Prefedinteiui ADIS Iaqi sd scmneze Actul Adilional nr.3 la Contractul de delegare a

gestiunii serviciului de colectare !i transport a degeurilor municipale in Jude{ul Iagi nr.357/30.10.2018. L1i!iator
proiect - primar Turcu Stelian.

3.Proiect de hoErare privind stabilire tarif orar de 100 lei pelltm utilizarc buldoexcavator. lniliator proiect
viceprimar 'l eriF Marcel.

4.Proiect de hotdrare privind aprobarea rectificarii bugetului local qi

lniliator proiect primar Turcu Stelian
5. Proiect de hoGrare privind aprobare acoes pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare in vedetea
reaiizerii obiectivului de irvestitii .,Alimentare cu energie electricd Statie de betoane" apar{inAnd SC I ERA
BETON SRL, amplasate in sat Le,tcani, comuna Letcani. judetul lafi. lnitiator proiect primar 'furcu

Stelian.
6. Proiect de ho6dre privind alegere preiedinte de $edinle pentrli urmatoarclc 3 luni.
7. Proiect de hotarere pentru alocarea de fonduri. achizi{ionarea de mijloace tehnice necesare qi rczolvarea

altor probleme oe tin de asigurarea participirii elevilor care provin din t'amilii cu posibilitaii materiale ;i
financiare insuficiente la activitdlile de invdlare on-line. lnitiator proiect consilier local Ursachc Ovidiu.

La sedinle paticipa urmatodi consilieri locali, convocali pdn mijloace electronice de
comunicare, care au confirrnat participarea la qedinta:

l. Babd Costicd
2. Bejenaru Marinela
3. Carp Mihail Sebaslian
4. aLriliuc Ioan
5. Dram Cun.tdnlin
o. Dren!ednL \4 rria
-. Crigoras t on.tanrir
8. Irimila Conslantin
9. Mihai Ionel
10. Mihalache Costel
I l. \olirBar lon
12. Tirnoveanu Adrian
13. Tdriti Marcel
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14. Toptea Vasile
I5. Ursache Ovidiu.

$edinJa fiind legal constituita, infiucet toli cei l5 consilieri locali qi delegalii sitegti Hriban
Ionel gi LupdEteanu Cezar, au dezbdtut ploblemele inscrise pe ordinea de zi a gedinlei din data
de 30.04.2020, au transmis secretarului general al comurei avizele de la comisiile de
specialitate si buletinele de vot, este deschis6 qi condusd de domnul consilier local Irimita
Constantin, care este desemnat preqedinte de Sedinle.

Don'mul consilier local Irimila Constantin, pre5edinte de ledinlA impreuna cu secretarul
general al comunei, doan'ma ldmita Vali-Claudia, analizAnd materialele primite de la comisiile
de specialitale qi de 1a consilierii locali constate umdtoarele;

l. Pentru proiectul de hotdrAre referitor la actualizarea/modificarea 5i completarea
Contractului de delegare a gestiunii seruiciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare nr.
48/2009, prin Actul Aditional nr.36, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian-
au fost exprimate; 15 votud pentru, 0 voturi impotrivd, 0 abline . Hotir6rea este adoptati cu 15

Yoturi pentru.

2. Pentru proiectul de hot6rdre privind acordarea mandatului special reprezentalrtului
comunei Lelcani, judetul Iaqi in AGA ADIS Iagi in vederea aprobS.rii modificdrii tarifului de
colectare qi transpoft a degeurilor menajere Ei similare, altele decAt reciclabile, in cadrul
Proiectului ".Sistem de Management Integrat al Deqeurilor din judelul Iaqi" gi imputemicirea
Pregedintelui ADIS Iagi si semneze Actul Adilional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciuhii de colectare $i transpofi a deqeudlor municipale in Judelul IaEi nr.357/30.10.2018,
proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian. au fost aduse amendamente de ddtre
comisia de specialitate cu activitate economicE. din cadrul consiliului local in care aratd cA este

de acord cu delegarea domnului viceprimar TArita Marcel dar nu sunt de acord cu majorarea
tarifului la salubrizare; iar prin votul exprimat in qedinla ordinard a consiliului local din data de
30.04.2020, respectiv 15 votud pentru din care 9 voturi pentru amendament, hotfuarea este
adoptata cu 15 voturi pentru.

3.Pentru proiectul de hot6rdre privind siabilire tarif orar de 100 lei pentu utilizare
buldoexcavator. proiect iniliat de viceprimarul comunei, domnul Tfuili Marcel, a fost adus un
amendament de citre comisia econot.fci a consiliului local pentru diferenlierea tarifului,
respectiv pentru persoanele juridice si fie majorat tariful cu 20% fiindcd sru.rt plititori de

TVA.Amendamentul este respins cu 7 voturi. Hotd.rarea este adoplati cu 8 votud pentru si 7
ablineri.

4. Pentru proiectul de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local qi a iistei de
investilii pe anul 2020, proiect iniliat de domnul primar Turcu Stelian. comisia de specialitate
cu activitate economicd din cadrul consiliului local vine cu amendamentul de suplimentare cu
50 mii lei pentru achizilia de mijloace tehdce in yederea' asiguddi paticipdrii elevilor la
activitAlile de ilvilare on-line, amendament pentru care s-au exprimat 8 voturi pentru, 7

ablineri. Penhu proiectul de hotirare au tbst expdmate 14 voturi pentru ;i o ablinere (domnul
consilier local Ursache Ovidiu, pe motiv de incompatibilitate). Hotdrarea este adoptata cu 14

voturi pentru Qi o abtinere din totalul celor I5 consilieri prezenti ia sedinta de consiliu.



5. Pentru proiectul de hofi.rare privind aprobare acces pe domeniul public al comunei cu
lucrdrile necesare in vederea realizdrii obiectivului de investilii ,.Alimentare cu energie elecrrica
Stalie de betoane" apa4inard SC TERA BETON SRL, amplasata in sat Lelcani, comuna
Lelcani, judelul Iaqi, proiect iniliat de domnul pdmal Turcu Stelian, comisia de specialitate cu
activitate economicd din cadrul consiliului local vine cu amendafientul cd nu aprobd predarea
cu titlu gratuit a suprafetelor solicitate de aceastA fllrmi. teren atlat pe domeniul public al
comunei Lelcani, amendament pentru care s-au exprimat 7 voturi peirtru Ei 8 abfneri. Se va
respecta ar1.l4 din Legea rrr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modihcirile
qi completdrile ultedoare.Hottuarea este adoptatA cu 8 voturi pentru qi 7 ablineri din totalul celor
15 consilieri prezenti la sedinla de consiliu.

6. Pentru proiectul de hotdrAre privind alegere plesedinte de $edinlA pentru um6toarele 3

luni. propus fiind domnul consilier local Ulsache Ovidiu, au fost exprimale 12 voturi pentru gi
trei ablineri (domnul consilier local Carp Mihail-Sebastial, Gdgoraq Constantin si domnul
Ursache Ovidiu. Hotfuarea este adoptatd cu l2 voturi pentru.

7. Pentru proiectul de hotdlale pentru alocarea de fonduri, achizilionalea de mijloace tehnice
necesare qi rezolvarea altor probleme ce fin de asigurarea pafiicipdrii elevilor care provin din
lamilii cu posibilitali materiale $i financiare insuficiente la activiralile de invalare on-line,
proiect iniliat de domnul consilier local Ursache Ovidiu, comisia economicd vine cu
amendamentul de alocare 50 mii Iei pentru asigurare mijloace informatice, pentru care s-au
erprimat E r oturi pentrrr si 7 abtineri.
Domlul consilier local Dram Constantin vine cu amendamentul cate percoane beneficiazd..
Hotararea este adoptatd cu 14 voturi pentlu si o abtinere (domnul consilier local Ursaclre
Ovidiu, care nu pafticipd la vot) din totalul celor l5 consilieri prezenli.

Doamna secretar general al comunei Letcani informeazi consiliul local cd a fost primitd
adresa nr. I 3 882/3 0.04.2020 a Consiliului Judelean fali prin care ne transmit, in contextul
epidemiei Covid-19, ca a fost aprobat6. prin Hotdrirea Consiliului Judelean laqi
rr.146/03.04.2020, contdbulia Judelului Iaqi-Consiliul Judelean Iaqi ia realizarea de cdlre
Asocialia Dezvoltare Intercomunitard EURONEST a obiectivului de investilii .,SPITALLIL
MOBIL COVID - l9 Regiunea Nord-Est RomAnia". iar locatia aleasd penrru inr estila ruai sus
mentionatd este Parcul Agroindustrial "Transagropolis".

Avdnd in vedere calitatea de proprietar a UAT Comuna Lelcani penhx terenul pe care a
fost amenajat Parcul Agroindustrial "Transagropolis", ne solicite sd aprobam :

-punerea la dispozilia Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare EURONEST a unei p54i
(aproximativ 10.000 mp) din lerenul dat in administrarea Consiliului Jude(ean Iaqi.

-depozitarea pe terenul situat in vecindtatea Parcului Agroindustrial "Transaaropolis" a
stratului de pdmant vegetal care va fi excavat in vederea amenajArii amplasamentului.

Domr.rul primar Turcu Stelian arata ca terenul este ddjir predat in administrare Consiliului
Judelean laqi iar depozitarea stratului de pdmant vegetal se poate face i6ngd Palcul
Agroindustrial "Transagropolis'. Nu ne rdmine decat sd luem act de hoterarea Consiliului
Judelean Iaqi privind edificarea acestui obiectiv de investilii pe teritoriul comunei Letcani.



Nemaihind alte probleme, pregedintele qedinjei, domnul consilier local Constantin Idmi1a,
declard inchise lucrdrile gedinJei consiliului local din data de 30 aprilie 2020.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Secretar pi mt,
Vali- h IrimiJa

PreSedinte $edin1e,
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