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Consiliul localal comunei Letcani
Judetul Iasi
Nr..1506/28.05.2020

Proces yerbal.

incheiat astdzi. 27.05.2020, in qedinla ordinarA a consiliului local al comunei Le{cani,
jude{ul la;i, care" potrivit Dispoziliei nr. I 5 8/22.05.2020 a primarului, se desfdgoard. la sediul
Consiliului local Lercari, cu umAtoarea ordine de zi:

l.Proieot de hotdrire privind aprobarea Programullri manilesterilor organizate cLr prilejul evenimentelor:
Ziua satului Cogeasca. Ziua satLllui Bogonos. Ziua Comunei I-etcani. Ziua Eroilor qi Ziua CopilulLri. Iniliator
proiect - primar Turcu Stelian.

2. Proiect de hotdrare privind incetare contlacl de concesiune cu CMI dr.Cucu Elena,i aprobare
ooncesionare spaliu de 55,7 m' situare in clSdirea lostului cAp Lelcani pentru deslisurarc de a;1ivite1i
mcdicale. Iniliator proiect - primar Turcu Stelian.

3. Proicct de hoterere privind acordare ajutor financiar doarnnei Harasinr Angela. In itiator proiect - prinar

bugctului local ii a listci de investifii pe anul 20f0.

Turcu Slelian

,l.Proiect de hoti|ire privind aprobarea rectificerii
Iniliator proicct primar Turcu Stelian

5.Proiect de hodrare pentru aprobarea Acruiui Adilional nr. 37 la Contractuj de dclcgare m.. ,18/2009 ce
cLrprinde modificarea prelului pentru apa porabild prodLlse. hansponatd !i disrribuita, a pretulLri pentru apa
indusrrialA, a tarilirlui pentru canalizare !i a tarifului pentru epurare, pentru r^ntreaga ade de operare

6 Proiect de hotdrarc p vind aprobarea prelungirii valabilitdtii scrisorii de garanfie pentru incasarca
avansului din paftea Iondului de Garantare a Creditului Rural pentru proiectul ,,Modemizarc drumud de intercs
local in comuna Letcani, .iudelu] la$i", conrracL ff. C0720W000116 u 2400233/26.07.20 t 7.

La ora inceperii Eedinjei, in sala Consiliului Local sunt prezenti umdtorii consilieri locali
Ursache Ovidiu, Nolingdl Ion, Timoveanu Adrian, Babd Costici, Drenceanu Maria. Curiliuc
Ioan, Dram Constantin iar doamna secretar general aratd cd potriYit precizAxilor din convocarea
transmisd. pdn mijioace electronice de comuricare au conflllrrlat participarea Ia sedintd qi ceilalfi
consilieri locali- iar unii dintre ei au !i transmis in format electronic sau letric votul exprimat si
celelalte materiale prin care isi corfirma prezenta. Domnii consilieri locali Irimila constantin.
Joptea vasile, Grigorag constantin 9i Mihai lorel au fost prezenti la sediul consiliului local dar
au intrat si au iegit din sala de qedintd pe parcursul deslEEurdrii acesteia.

Preqedintele de qedinld" domrul Ursache Ovidiu. informeazd consilierii prezen{i c6 a solicitat
autoritdli executive asigurarea condigiilor tehnice pentru desfbsurarea online a qedinlei, dar p n
dispozilia primarului, pe care inlelege cd are obligalia sd o respecte. aceasta a fost convocate ia
sediul consiliului local. SolicitA ca domnii consilieri locali qi ceilalgi participanli sA respecte
distanta fizica cerutd prin normeie in vigoare. sd poarle masca de protectie qi sii respecte
celelalte reglementdri impuse de autoritatile competente. Cere doamnei secretar general s6
precizeze dacd este legal sd fie considerali prezenli qi consilierii locali care nu sc afld in sali,
dar au confirmat prezenla Ei au prezentat docunentele solicitate pdn convocar.e. Doamna



secretar general Irimila Vali-Claudia arata ca potrivit procedurii speciale aprobate de citre
consiiiul local pentru situalii de urgenld. care a fost aplicatd si in gedinlele din martie gi din
aprilie, legal este sd fie considerati prezenti.

Domnui pregedinte supune votului consilierilor prezenli in sa16 propunerea doamnei secretar
general de a inscrie ca prezenli 1a gedinld qi consilierii locali care nu se afli la sediul consiliutui
local.Consilierii prezen i sunt de acord. dar cu luarea in considerare a precizirii lEcute de cdtre
preqedinte Ei anume numai dacd fac dovada participdrii prin documentele prevezute de
Regulanentul propriu de organizare al consiliului local. La fel se va proceda gi in cazul
delegalilor sdteqti. Dat fiind cd dintre cei 15 consilieri local sunt prezenti in sald.8, iar 7 au
depus materialele solicitate prin convocare. gedinta este coirsideratd ca fiind legal constituitd, 1a

ea pa(icipand direct sau prin mijioace de comunicare la distanld umdtorii consilieri.

l. uSba Lostca
J. Bcie rar: Varinela
;. ( rrf Viha lScha'tia'r
4- Curiliuc Ioan

5. Dram Constantin
6. Drenceanu Mada
7. Grigorai Constaniin
8. Irimila Constantin
9. Nlihailonel
10. Mihalache Costel
1i. No[ingdr Ion
12. l irnoveanu Adrian
13. Tirild Marcel
I4. Toptea Vasile
15. I lrsache Ovidiu-

Delegalii siteqti nu sunt prezenfi la sediui CL dar au pre$edintele comisiei de urbanism a
prezentat materiale, respectiv process verbai, avize qi pontaj.

La sedinla participA seffetarul general al comunei. doamna Irimila Vali-Claudia qi consilierii
locali mai sus nominaliza{i. In sal6 nu este prezent domnul primar. care a convocat qedin}a qi

care este Ei ini{iatorul proiectelor de hotirdri inscrise pe ordinea de zi.

Pregedintele qedin{ei, don:rnu1 consilier local Ursache Ovidiu, prezintd ordinea de zi a

gedinlei aqa cum a fost stabilitA pdn dispozilia de convocare Ei supune aprobdrii completarea
acesteia prin inscrierea celor doud proiecte de hotdrAri transmise ulterior. Consilierii prezenli
sunt de acord, iar cei care au transmis materialele gi-au exprimat deja votul pentru eie, fapt ce

constituie o dovadd a acordului pentru dezbaterea djn cadrul ;edinfei. Soliciti de asemenea si
fie pusi in disculie notificarea pdn care $coala Cimnaziala Lelcani a lbst inlormat6 c6 titlul de

propdetdte pentru terenul de la $coala Bogonos a fost atacat i[ instanrA pentru anrhlare Ei a celei
prin care este semnalat iaptul ca terenul qi clddirea de la $coala Avicola hgureazd inscrise in
Cafiea Funciard a altui propdetar.

Consilierii locali prezenli sunt de acord cu discutarea problemelor inscrise pe ordinea de zi,
pe care o aprobi prin vot.



Preqedintele $edintei, domnul consiliel local Ovidiu Ursache, intreab5 dacd sunt observalii Ia
procesul verbal din qedin{a anterioard a consiliului local. Nefiind obsewalii procesul verbal este
aprobat cu unarimitate de voturi a consilierilor prezenli in sald.

Domnul primar Turcu Stelian intrd in sala de gedinld qi reproleazA pregedintelui de ledinla
ales, domnul Ursache Ovidiu, ce desleEoarA gedinla de consiliu in plen, Ia consiliu.

Preqedintele qedintei, domnul consilier local Ursache Ovidiu, ii citeqte dispozilia de
convocare a qedinlei Ja sediul Consiliului Local, pe care primarul a semnat-o li ii aminteEte ca
in calitate de preqedinte de qedin{d ales ia solicitat in scris s6 asigure condi{iile tehrice gi

organizatorice pentru desliqurarea on-Jine atdt a qedinlelor de plen cdt qi a celor de comisie. dar
in mod deliberat a creat o situalie confuzd, prin dispozifie convocand gedinra la sediul
consiiiului local iar prin convocare solicitdnd transmiterea materialelor, ceea ce i-a derutat qi pe

consilierii locali. Domnul primar pleacd din sa16.

Preqedintele qedinlei, domnul consilier local Ursache Ovidiu, pune in disculie primul proiect
de hotirAre inscris pe ordinea de zi, privind aprobarea Programului n.nnifestdrilor organizate cu
prilejul evenimentelor Zrua satului Cogeasca, Ziua satului Bogonos, Ziua Comunei Lelcani.
Ziua Eroilor Ei Ziua Copilului.

Domrul consilier local Nolingdr Ion arata cA nu qtim dupi ce program se vor deslisura
acliunile. Doamna secretar general ahmi cd din cdte a aflat va fi qi o ceremonie restrensA la
Cimitirul Eroilor din Lelcani.

PreEedintele qedinlei, domnul consilier local Ovidiu Ursache, arat6 cd dacd era prezent in
sala iniliatorul proiectului de hotirdre, putea sd dea explica{ii consiliului. Nu existi nici referatul
de motivare qi aprobare al iniliatorului. in proiectul de hot6rdre se prevede alocarea unor sume
de bani, fErd a se preciza cuantumul qi destinalia acestora. Nu existi nici raportul
compartimentului fi nanciar contabil.

Domnul consilier local Nofingdr Ion, preqedintele comisiei economice din cadrul colsiliului
local, arat6 cE din disculiile pufiate cu d-ra Dram Ana. inspector in cadrul comparlimentului
financiar contabil. reiese cA pentru fiecare bisedcA s-a alocat suma de i 500 lei.

Preqedintele qedinlei, domnul consilier local Ovidiu Ursache, aratd cd din ce este previzit in
Program, e clar cd acliunile se desfaqoari la biserici. Era normal sd avem ca fundamentare a
proiectului de hotdrdre referatele de necesitate inaintate de cetre preoli gi nu de doamna Onofrei
Rica, care nu are atribulii privind organizarea activitiilor religioase. Existi bazd 1ega16 pentru
sustinerea cultelor. 1n referatul intocmit de doamna Rica Onofrei, sunt prevlzute niqte sume,
liri nicio fundamentare. Preqedintele de EedinJa aratd ce lipsesc documente de fundamentare
impoftante (referatul iniliatorului, rapoftul compartimentului financiar) ceea ce impune. potrivit
reglementdrilor) amdnarea dezbaterii/supunerii spre aprobare a proiectului de hotddre- Doamna
secretar general susline cA a vizut materialele la doamr.p contabild Dram. Pregedintele de
qedinlA de cuvdntul domr.rului preqedinte al comisiei economice, domnul consilier local
Nolinger lon, sd prezinte avizul comisiei economice. Acesta prezint6 amendamentul fonnulat Ei

avizat de cetre comisia economici, respectiv propunerea ca suinele de bani s6 fie alocate pentru
biserici gi s6 fie justiflcate de parohiile implicate, in iimitj sumei de 1500 lei pentru cele 3

biserici qi 1500 lei pentru Cimitirul Eroilor. Trebuie alocat un fond si pentru Ziua Copilului.
Consiliul local Lelcani trebuie si aibd o coroani la Cimitirul Eroilor.

Presedintele qedinlei, domnui consilier local Ovidiu Ursache supune la vot. in timpul
qedinlei, anrendamentele aduse de comisia economici. Cu 8 voturi pentlu, acestea sunt
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aprobate. intre timp, consilierii locali din grupul PNL, care erau in sala la inceputul qedinlei au
inceput se ias6 qi sE reintre in sald" cu exceptia domnului Babd Ticu (care a rdmas in sald. pe
toatA dumta Eedinlei) La plecare domnii consiglieri Toptea V., Grigoraq C. qi Mihai Ionel iu
ldsat buletinele de vot.

Domnul consilier iocal Ursache Ovidiu, presedinte de qedinti supune la vot proiectul de
hotdrdre analizat. Toji consilierii prezenli in sala de 5edin16 ii voteaza cu condilia introducerii
amendamentelor propuse de comisia economic6, aprobat antedor. SecretarLll general al
comunei. doamlia Idmita Vali-Claudia, analiz6nd materialele primite de la comisiile de
specialitate si de la consilierii iocaii qi numirAnd voturile transmise in scris de cd.tre cei care nu
sunl ir \ala constala Lrnnaloarele:

Pentru proiectul de hotArare referitor 1a aprobarea Programului manifest6rilor organizate cu
prilejul evenimentelor: Ziua satului Cogeasca, Ziua satului Bogonos, Ziua Comunei Lefcani.
Ziua Eroilor qi Ziua Copilului" proiect inifiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian. au
fost exprimate: 15 voturi pentru, 0 voturi impotrivA, 0 ablineri. HotArerea este adoptata cu 15
voturi penlru.

Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi qi se analizeazd proiectul de hotdrdre privind
incetare contract de concesiune cu CMI dr.Cucu Elena qi aprobare concesionare spa{iu de 55,7
m2 situate in clSdirea lostului CAP Lelcani pentru des{dqurare de activitali medicale proiect
iniliat de primarul comunei. domlul Turcu Stelian. intrucdt iniliatorril proiectului lipse.ste din
sald, domnul preqedinte di cuvintul presedintelui comisiei economice care prezintd punctul de
vedere ;i avizul acesteia, care este favorabii. Domnul preqedilte arat6 cA nu a vdzut referatul de
aprobare al initiatorului qi nici rapoartele compadimentelor julidic Ei de administrare a
patrimoniului. Doamna secretar general susline ci existd in dosar.

Pentru acest proiect de hotfuere, au fost exprimate i5 votud pentuu. Hotararea este adoptatA
cu 15 votud pentru.

Pregedintele sedintei, domnul consilier local Ovidiu Ursache amlA cd activitatea medicalA
trebuie continuatd in comund.

Se analizeazd proiectul de hotird.re privind acordare ajutor financiar doamnei Halasim
Angela, proiect inijiat cie primarul comunei. domnul Turcu Stelian. Existd avizul comisiei
economice. Pentrli acest proiect de hotdrAre au fost exprimate 15 votud pentru. Hotdrarea este
adoptatA cu 1 5 voturi pentru.

4.Pe;rtru proiectul de hotArare privind rectificarea bugetului 1ocal, proiect ini{iat de primarul
comunei, domnul Trucu Stelian. preqedintele comisiei economice, domnul consilier local
Notingdx ion arat6 cA au avizat favorabil, iar pentru parlea de investiJii soliciti sA se prezinte
documente de mot ir are.

Preledintele qedinlei, domnul consiljer local Ursache Ovidiu aratd cd la Ecoald facturile de la
energie sunt mai mari dec6t s-a prevdzut gi nu lbcem decat se aducem sumele din trim.lll in
tdm.II, pentru decontare.



Pentlu proiectui de hotdrare prir ind rectificarea bugetuJui local. au tbst exprimate 12 voturi
pentru qi 3 abtineri ( consilierii locaii Tirnoveanu Adrian, Drenceanu Maria, Cr.rriliuc loau).
Hotfualea este adoptate cu 12 voturi pentru ;i 3 abflneri.

5 . Pentru proiectul de hotdrare pentru aprobarea Actului Aditional nr. 37 la Contractul de
delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificalea prelului pentru apa potabile produsA, transpodatd
qi distribuite, a preplui pentru apa industriald. a tarifului pentru canalizare gi a tarifului pentru
epurare, pentfu intreaga arie de operare, proiect iniliat de primarul comunei, domr.rul Turcu
Stelian, au fost expdmate 12 votud pentru qi 3 ablineri ( consilierii locali Timoveanu Adrian.
Drenceanu Maria, Curiliuc loan). Hottuarea este adoptatd cu 12 votui pentru Ei 3 ablineli.

6. Pentru proiectul de hotdrire privind aprobarea prelungirii valabilitdfii scrisorii de garanlie
pentrlr incasarea avansului din parlea Fonduiui de Garantare a Credituluj Rurai pentru proiectul
..Modemizare drumuri de interes iocal in comuna Lefcani, judelul Ia$i". contract nr.
C0720kN000116112400233/26.07.2012 proiect iniliat de primarul comunei. domnul Turcu
Stelian, au lbst exprimale 15 voturi pentru.Hotararea este adoptatd cu 15 voturi pentru.

A.lte discutii:

Preqedintele Eedinlei, domnul consilier local Ursache Ovidiu arat6 ci a primit doud adrese de
la primdrie prin care conducerea $colii Cimraziale Lelcani a lost informatd cd a prima.rul a
promovat acliune in instanti pentru anularea titlului de proprietare emis pe numele $colii
Bogonos pe motiv cA trebuie sa dea teren la tineri gi cu privire la faptul cd. terenul qi clddirea
qcolii/grddinilei Avicoia sunt ins*ise in cartea lunciari pe numele altui proprietar gi cb nu face
pate dir propdetatea publicd a comunei Le{cani, cum este prevdzut in hotararea j udecdtoreasci
qi in actele administrative ale autodtdfilor Iocale qi in documentele Ecolii.

Domnul consilier local Ursache Ovidiu, directorul $colii Cimnaziale Lelcani, arata ca
reconstituirea dreptului de propdetate qi eliberarea titlurilor de proprietate oblinute de cdtre
Ecoli pentru terenuriie delinute pdnd in 1949, s-au realizat conlorm Legii nr. 169/1997. ale Legii
nr.1/2000 cdt si a Regulamentului de aplicare a legiior fondului funciar. Comisia locald de lond
funciar a procedat legal atunci cAnd a aprobat reconitituirea dreptului de proprietate gi irscrierea
qcoiilor pe anexa nr.45 gi a parohiilor pe anexa nr. ,13. Anexele au lost validate conlbrm legii
prin Hotdrarea nr. 164/2000 a Comisiei Judelene de fond funciar. care a eliberat ritlul de
proprietate. Comisia cu atribulii juridice dit cadtil consiliului local le cere se-qi apere aceste
hotdrdri. Nici primarul qi nici consiliul local Leicani nu au temei juridic pentru a cere sau hotAri
includerea terenuiui inscris in titlul de proprierate al qcolii sau Parohiei Bogor.ros, in domeniul
public sau p vat al comunei pentru a fi dat in lolosintd tinerilor ca locuri de casd.

Domnul consilier local Nolingdr Ion aratd cd pentru terenul de ia Avicola. cafiea funciara
trebuie anulata sau rectificatd.

Nemaifijnd alte probleme, preqedintele gedinlei. ciomnul consilier local Ursache Ovidiu.
declari inchise lucrdrile qedinlei consiliului local din data de 27 mai 2020.

Drept pentu tare S.a incheiat prczentul proces verbal.

Preqedinte qedinld,
Or idiu tlrmche
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