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PROCES VERBAL
INCHEIAT
ASTAZI
24 .04.2014 CU OCAZIADESFASURARII SEDINTEI
"
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL COSTULENI CU URMATOAREA
ORDINE DE ZI:

l.

Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare din data de 27.03.2014

2. Ihformare privind campania agricold de primdvard - ing. Miron Lauren(iu; ;
3. Informare privind stadiul execufiei bugetului local de vinituri $i cheltuigli la data
de 31.03.2014 ;- Bdrlescu Carmen Mariana _ contabil

4. Informare
5.

'

6.
7,

privind activitatea Postului de Polilie Costuleni ag. qef principal Ni(6
Marian
Proiect de hotdrAre privind aprobarea execu{iei bugetului local de venituri qi
cheltuieli pe trim. 120147 Harabagiu Dumitru _ primar
Proiect de hotirire privind modificarea qi completarea HCL nr.23/2013 privind
stabilirea taxelor qi impozitelor pentru anul 201 4 ; - Harabagiu Dumitru piirnu.
Notd de fundamentare privind darea in folosin{d a unui spafiu din
cadrul
Dispensarului uman Costuleni - prof. Chiri16 Adrian- consilier local
-discufii gi

analizd"
' 8. Informare
privind activitatea de inventariere gi concesionare a pdgunii comunale
La gedin{d sunt prezenti toti cei l3 consirieri rocari areqi
D-na pregedinte de gedinta Lupu Mariana da citire ordinii de zi . Ordinea
de zi
.

se supune aprobarii si este aprobata in unanimitate.

Punctul 1de pe ordinea dezi: Procesul verbal de lasedintadin 27.03.2014
se
citire si aprobare.
Punctul 2 dd peordinea de zi : Informare privind campania agricol6
de
prim[vard . P r ezintd, m ateri al u I d-n u I viceprimar onofrei con stantin.
D-na consilier local Popa Valeria : < imi pare rdu c6 nu este d-nul
inginer sd
audl 9i el ce spun. Din acest material observ o informare cu privire la activitatea
d-nului
inginer ca persoand fizicd" care are terenuri de lucrat, ca om care
are o afacere in
agriculturd . D-nealui trebuie sI informeze in calitate de salariat
al primdriei . Nu-i vina
noastrd cd nu avem mijloace moderne de lucrat terenul c5 nu
se dau subvenlii. Md bucur
,
cd s-au angajat din ce in ce mai mulfi tineri din comund in agricultura
.atat timp c6t
cerem drepturi trebuie s[ indeplinim gi nigte obligalii . Tot am
fdcut sesizrri la primdrie
c[ existd tractoare care nu sunt inmatriculate gi nu se pliteqte impozit pentru
ele. v6 rog
sd transmitefi tuturor. sd-gi indeprineascr obligaliile
a1i ae bugetui locaf . >
D-nul consilier local Chirild Adrian este de acord cu d-na consilier popa
.
observd cd de la lund la lund se inmullesc tractoarele Pentru
satul Hili{a va face
dumnealui o listd cu toate persoanele care delin tractoare . Propune
ca pe fiecare sat sd fie
lacutd o asemenea situafie .Apoi vor informa Primdria qi polilia
. Amintegts cd este
abordat de mulli cetS{eni din Hili{a care nu au rezolvate prblemele
legate de fondul
dE spre

flunciar.

.

D-nul primar Harabagiu Dumitru rdspunde c5 activitatea comisiei locale
de fond
funciar este suspendatd pe perioada aplicrrii Legii nr. 165/2013 privind
masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor
preluate in
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

D-nul viceprimar Onofrei Constantin : n incepe exerciliul finaciar 2014-2020 qi
ne d6m ma.na s.a-i ajyt5l pe tinerii fermieri si acceseze fonduri europene
. S-a
inregistrat o micd absorblie de fonduri europene in comuna noastra spre
deosebire de
,
comuna Prisdcani, de exemplu. La Primdria Prds[cani sunt perso ane angajate
care acord[
consultanf5 fermierilor in vederea accesdrii fondurilor .uropin" in agriciliura.
>
D-na consilier Lupu Mariana o recomandf, pe d-na Apetrei de la Direclia
AgricolS lagi care acordd consultantd in mod gratuit.
' D-nul primar ptecizeazd" cd, la Pris6cani nu existl un salariat care acordd
consultan(d, ci este o persoand care-gi desftgoard activitatea in primIrie.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Informare privind stadiul execu{iei bugetului
local de venituri gi cheltuieli la data de 31.03.2014 ;
' D-na Popa Valeria, secretarul Comisiei pentru dezvoltarea
economico-sociald ,
buget, finan(e, administrarea domeniului public Ai privat al comunei, servicii.qi comerf,
gospoddrire comunal5 gi protecfia mediului dd citire materialului pregitit de
d-na contabil
vreau

sd'

Birlescu Carmen Mariana.
D-nul chirila este interesat de cheltuielile efectuate in trim. I .
Se prezintd anexele informdrii in care sunt prezentate cheltuielile pe capitole.
Punctul 4 de pe ordinea de zi : Informare privind activitatea postului'de politrie
Costuleni
Deoarece nu a fost trimis nici material qi nici nu s-a prezentat un reprezen
tant al
Politiei Costuleni, pregedintele de gedinfd am6nd discutarea acestui punct de pe
ordinea
de zi in gedin{a urmdtoare.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hot[r0re privind aprobarea
execufiei bugetului local de venituri gi cheltuieli pe trim. r 2014
Se prezintd n{aterialele pregdtite.
Hotdrdrea privind aprobarea execu{iei bugetului local de venituri gi cheltuieli pe
trim. I 2014 se supune votului gi se adoptd cu votultuturor celor l3 consililri
locali alegi.
'
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind modificarea gi
completarea HCL nt.23/2013 privind stabilirea taxelor qi impoziteior pentru
anul2014 ;
Se prezintd materialele pregEtite.
Hotdrdrea privind modificarea gi completarea HCL nr. 23/2013 privind
stabilirea taxelor gi impozitelor pentru anul201-4 este supusd votului gi
adoptat6 cu
votul tuturor celor l3 consilieri locali alegi.
. Punctul 7 de pe ordinea de zi: Notd de fundamentare privind darea in folosin(d
gratuitd a unui spa{iu din cadrul'Dispensarului uman costuleni
.
Nu s-a ini{iat nici un proiect de hot6r6re. Dd citire notei de fundamentare
d-na
Cristina B[su , secretar al Asocialiei Pro Comunitate, deoarece d-nul
Chirild
Adrian, autorul notei de fundamentare, este in conflict de interese, fiind
membru al
Asocia{iei Pro comunitate, asociafie care solicitr spa(iul .
D -nul primar Harabagiu Dumitru : S-u inleles greqit de c[tre unii
colegi cd
primarul nu este de acord cu darea spa{iului1,in folosinla
Curtea
de Conturi a
lratuita.
verificat toate chiriile gi toate spa{iile concesionate . DeoJamdata nu existd
nici un act
care sd dovedeasc6 activitatea care se desfEgoar[ in acel spa{iu .Nu putem
da spafiul
' dacd nu avem aviSe pentru desfEgurarea acelei activitdti . Cine vine cu banii
pentru
desftgurarea activitdlilor ? Dupd finalizarea controlului vom veni in fala
dumneavoastrd cu procesul verbal de control cu mlsurile care trebuie
trut.. in u".u

cl6dire se desfrgoar[ gi activitate medical5 . Vrem sd se func{ioneze normal acolo,
fEr[ pericole. $i acoperigul 'e cu probleme. Sunt patru persoane care au incheiat
contracte de arendd pe pdgune . Au luat subvenfii de la APIA gi acum stau cu banii in
buzunar. Ceilalli au adus tofi banii in bugetul comunei gi s-au fEcut investifii pe
p69une. Referitor la spa{iu nu putem lua o hotdrdre pdnl nu se ldmuregte partea
IegalS. )
D-nul consilier local Nechita Dimitrie intreab[ care este situafia juridici a
spafiului respectiv.
' Secretarul comunei rlspunde cd Dispensarul uman este in domeniul public
al comunei Costuleni.
. D-nul primar:" S-au incheiat contracte de concesiune cu medicii. Pdn[
acum nimeni nu a achitat redevenfa. Abia acum au ?nceput sI pldteascl dupd ce au
primit ingtiin{Iri de plat6, somafii. Vin cu facturi sd le decontdm cheltuielile pentru
lucr[rile efectuate la spatiul de{inut, lucr[ri efectuate fdrdaavea aprobu.ea noaitra. ,,
D-nul consilier Chirill este de plrere ca la dispensar trebuie facut6 o
evaluare a acoperiqului . Se poate impdr(i valoarea pe fiecare concesionar . Referitor
la spatiu se poate incheia un protocol in carte se pot trece toate obligafiile . Spa{iul se
solicitd pentru desfbgurarea unor activitd{i pentru copii, necesare pentru viitorul
copiilor din comun6. Ideea proiectului nu trebuie abandonatS. Observd cd sunt piedici
legislative gi de altd naturd
D-nul primar completeazd cu faptul cd in acel spa(iu a frcut qi Prim6ria
nigte investilii.
D-na consilier Popa Valeria precizeazd. cd trebuie ca gi Pogta sd pldteasci
chirie pentru spagiul pe care il folosesc.
'
D-nul/viceprimar: ,, Am in{eles c6 o ludm de la 0 . Acest spatiu nu este
autofizat. Se suspend[ activitatea ? Doamna inspector de la Curtea de Conturi nu a
avut.nimic de obiectat cu privire Ia acest spafiu. ,,
D-na consilier Lupu: ,, A fost d-na Suzane vonk , reprezentantul
Funda{iei $ansa Rotteqdam . De pe 10.02. se agteapt[ un rdspuns . Eu ce r6spuns s6le
dau ? Poate in altd parte sunt primili cu bralele deschise.,,
D-na dr. Chiriac Loreta citegte o ingtiinfare referitoare la sumele care le
are de achitat pentru spafiul care il are concesionat. Preciz eazd cd"a avut gi o discu{ie
cu d-na inspector de la Curtea de Conturi care i-a spus cd nu poate efectua investilii
fdrl aprobare de la proprietar. Aratd c[ a fdcut mai multe adreie cdtre prim6rie gi nu
a primit nici un rdspuns. A primit doar acordul verbal al d-nului primar.
D-na consilier Popa Valeria roagd pe d-nul primar qi pe d-na secretar s6
dea un rdspuns d-nei doctor.
D-nul primar : ,, Nu gtiam cd va veni d-na doctor in qedin{a. M.-ali acuzat
cd nu md gasili in Prim[rie. Ne vedem din ce in ce mai rar. Trebuie sd v6 faceti timp
sd vorbim. Puteafi sd md invitali la cabinet. D-na de la Curtea de Conturi nu mi-a zis
nimic de aceste egalondri. Nu pot sd semnez ceva retroactiv. ,,
D-na consilier local Ciauqu Angelica precizeazd cd prin contract se
reglemente azd tot.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Informare privind activitatea de
inventariere gi concesionare a pdgunii comunale

D-nul viceprimar: < o parte de pdgune a fost concesionatd . Mai avem
o
si ihcepem proceduia de concesionare. Se d6 curs ac(iunii de
bornare . Se stabilesc care sunt suprafefele de pdqune pentru oi gi
vaci. Se verificd
incdrcdtura de animale . Se solicitr gi ajutorul d-nutui palela specialistul
care a
,
intab'ulat p[qunea. Investifiile realizate de concesionar se inregistreaid
in inventar. >
D-nul primar : < S-au incheiat in 2008 gi 2010 contracte de arendl
cu
perso-ane frzice. Aceste persoane au luat subvenfie gi au
depus-o in casieria primdriei.
Primrria a frcut investilii pe p6gune gi avem
lusiificare. Mai sunt inc6 4 persoane care
trebuie sd depunr banii - jg 000 lei. Acegtia ru uu frcut nici o lucrare pe p[gune.
>
D-nul viceprimar: < Comuna are in proprietate 350 ha. Anui tiecut s-au
concesionat 200 de ha. Anul acesta sunt mai
-uit" persoane care solicitd p6gune.
DouI dintre acestea au vaci, iar restul oi . Din 1l solicitanfi numai e au atagat copie
din registrul exploataliilor. D-nul primar a emis Dispozilia nr. 215/23'J420ls
privind constituirea Comisiei pentru identificarea gi delim itarea suprafefelor
de
pigune din comuna Cdstuleni. ))
D-nul consilier Rusu Licd solicitd sd i se facd adresd oficiala d-nului dr.
veterinar Ignat Tiberiu cu privire la numirul de oi definut de ciobanii
din comund.
D-nul primar incheie cu faptul cd doregte sd se rezolve in scurt timp aceastd
problemd, ca to{i crescdtorii de animale s6 beneficieze de pdgune.
Epuizdndu-se subiectele de pe ordinea de zi, r"birta se declara .incheiatd,
drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
Partq pentru care trebuie
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