<

PROCES VERBAL
OCAZIA DESFASURARII SEDINTEI
INCHEIAT ASTAZI
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL COSTULENI CU URMATOAREA
ORDINE DE Zlz
24.07.2014 CU

l.
2.
a

J.
4.
5.

6.

Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare din data de26.06.2014;
Informare privind activitatea medical[ pe raza comunei- d-na dr. Chiriac Loreta
Elena, d-na dr. Prisacariu Loredana, d-na dr. Matran Florentina
Informare privind stadiul execufiei bugetului local de venituri gi cheltuieli la data de
30.06.2014- d-na contabil Birlescu Carmen Mariana
proiect de hotdrdre privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru trimestrul II al anului 2014- d-nul primar Harabagiu Dumitru
proiect de hotdrfire privind aprobarea Actului Adi[ional nr. 11 la Actul Constitutiv 9i
a Actului Adilional ir.12la Statutul Asocialiei Regionale a Serviciilor de ApI Canal
Iagi - ARSACIS - d-nul primar Harabagiu Dumitru
proiect de hot[rdre privind aprobarea modificlrilor la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap[ gi canalizare - d-nul primar
Harabagiu Dumitru

;

7. Proiect de hot6rflre privind aprobarea realizdrii lucrdrilor de reparalii la acoperigul
Dispensarului uman din satul Costuleni, com. Costuleni, jud. Iaqi- d-nul primar
Harabagiu Dumitru ;
8. Proiect de hotSrdie privind desemnarea d-nului consilier juridic Carasevici Mircea ca
reprezentant al comunei Costuleni, judelul Iaqi in Adunarea Generald a Asocia[iei de
Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate ADIS Iagi - d - nul Harabagiu
Dumitru
g. Proiect de hotdr0re privind desemnarea d-nului consilier juridic Carasevici Mircea ca
reprezentant al comunei Costuleni, jude{ul Iagi in Adunarea Generald a Asocia{iei
Regionale a Serviciilor de ap6 Canal Iagi - d - nul Harabagiu Dumitru
10. Proiect de hot[rdre pivind aprobarea unor modificdri in structura func(iilor publice ca
urrnare a promovdrii in grad profesional a unor funcfionari publici gi transformarea
unor funcfii din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni ,
jud. Iagi - d-nul primar Harabagiu Dumitru ;
11. Decizia nr.3812014 a Camerei de Conturi Iagi cu privire la actiunea de audit financiar
al contului de execulie bugetard al anului 2013 efectuat[ la UAT Costuleni, judetul
Iaqi

La sedinta sunt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali
alesi .Lipsesc d-nii consilieri locali Ciaugu Angelica gi Ciauqu Gheorghe. Participd
ca invitati d-nul Timofte Constantin , preot in satul Covasna gi d-na contabil Birlescu
Carmen Mariana.
D-nul pregedinte de sedin{6 Nechita Dimitrie dI citire ordinii de zi . Ordinea
de zi se supune aprobarii si este aprobata in unanimitate.
Punctul 1 de pe ordinea de zi : Procesul verbal de la sedinta din 26 .06 .2014
se dd spre citire si aprobare.
punctul 2 de pe ordinea de zi : Informare privind activitatea medicalE pe taza
comunei.

se amdnd'
intrucfit nu s-a prezentatnici un medic acest punct de pe ordinea de zi
bugetului
execu{iei
stadiul
privind
punctul3 de pe ordinea de zi: Informare
local de venituri gi cheltuieli la data de 30.06.2014
D-na contabil Birlescu carmen Mariana prezintd informarea'
s-au fEcut pin[
Consilierii locali cer si fie informati cu privire la investiliile care
gi
cheltuite'
in acest moment. D-na contabil prezintd investiliile tealizate sumele
au fost alocati 50
asfalt
completeazd:
,,La
D-nul viceprimar Onofrei Constantin
aprobarea
Trebuie
pl[tim
acum.
000 lei , dar mai tiebuie 60 000 lei . Nu avem bani sd-i
Consiliului Local cd suntem de acord sd suplimentdm aceste cheltuieli' ,,
asfalt. ,, Sd
D-nul consilier local Chirila Adrian apreciazd lucrdrile executate la
fi lucrat la
qi
sd
aceqtia
gtili cd peticile care au fost puse acum 2 ani sunt intacte ' Sper ca
buget ' ,,
i.i. A."rt. reparatii trebuie frcute anual . Dacd l6sdm 2 ani se simte in facem
cu educa{ia
ce
vedem
s6
Trebuie
D-na consilier local Popa valeria: ,,
pline de noroi'
cetdtenilor care vin de pe drumuiile laterale cu cdru[ele
',
autoritAtii locale sd repare 9i sd
datoria
e
tot
precizeazdcd
D-nul consilieiChirild

intrefind drumurile laterale .
ftcut
D-nul primar Harabagiu Dumitru : ,, Noi tot am f6cut drumurile laterale, am
implice 9i sd
rigolele , dar Lamenii stric[]infundd ganturile. Rog consilierii locali sd se
cetd{eanul
cu
'"
dJa sfaturi ceti{enilor . Trebuie s[ avem muncS colectivd
p6rere
cd era bine sd fie
de
este
Dimitrie
qedintd
Nechita
de
pregedinte
D-nul
local prin care
prezent la gedinl6'gi un reprezentant al Politiei. Exist[ hotdrAre de consiliu
Chirild de
d-nului
ideea
cu
acord
trebuie aplicate. Este- de
,-u, propu, niqtl sancliuni
"ur.
a aloia inual o sumd pentru intre{inerea drumului asfaltat.
punctul 4,de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind aprobarea executiei
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II al anului 20L4.
Se prezintd materialele pregdtite.
Hoi6rarea privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli
11
pentru trimestrul iI ul urriri 2Ol4 se supune votului 9i se adoptd cu votul celor
consilieri locali Prezenli.
punctul 5 de pe ordinea de zi : Proiect de hot6rdre privind aprobarea Actului
Adilional nr. 1l la ectut constitutiv qi a Actului Adifional nr. ITla Statutul Asociatiei
Regionale a Serviciilor de Apd Canal Iaqi - ARSACIS
Se prezinti materialele pregdtite.
qi a
Hot6rArea privind uprobui.u Actului Adi(ional nr. l1 la Actul Constitutiv
Actului Aditional nr.l2la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Ap[ Canal Iaqi
cu votul celor 11 consilierilor prezenti .
,. ,upune votului gi se aprobd
- ARSACIS
punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind aprobarea
apd
modific6rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
gi canalizare.

prezintd materialele pregdtite.
Hot6rdrea privind aprobarea modificdrilor la Contractul de delegare a gestiunii
gi
aProbd cu
serviciilor publice de alimentare cu apd qi canalizare se supune votului se
votul celor 1l consilierilor prezen{i .
Punctul 7 de Pe ordinea de zi: Proiect de hotdr0re privind aprobarea realizdrii
com'
lucrdrilor de reparatii la acoperiqul Dispensarului uman din satul Costuleni,
Costuleni, jud. Iagi .
Se

Se prezintd materialele pregdtite.

D-nul primar: ,,Propun s[ reparam acoperigul dispensarului . Am vorbit 9i cu
ibuie qi ii . Trebuie sd vin[ 9i medicii cu o cotd parte . Mi-aq
medicii sd vedem
".'"o.,t
"u
lor de vedere . Medicii trebuie sE colaboreze
fi dorit s6 vin6 qi medicii s6 vedem punctul
-de
inchiriere a spa(iilor in care funcfioneazd qi nu
cu autorit6lile locale. Au contracte
pentrtu investilii cu chiria
achitd chiria. Au venit s6 le aprob compensarea cheltuielilor
. Dupd ce ajung lazi cu
la
datorata,retroactiv. Toli medicii trebuie s6-9i achite datoriile zi
Voi face cunoscut
datoriile compens6m .i,i.iu cu investifia tn acoperigul dispensarului.
gi la Direc{ia ae Sanitate Publicd Iagi cd nu existi colaborare cu medicii care-$i
spatiului . Medicul
desf6goare activitatea in comun6. Nu le voi semna pentru acreditarea
stomatolog a investit in spafiu deqi Casa de Asigurdri nu-i deconteazdnimic' "
D-nul viceprimar- Onofrei Constantin: ,, Noi nu ne subordonlm DSP-ului' Ii
chemlm pe medici la qedin(a de luna viitoare'"
D-nul pregedinte de Sedintrd : ,, Este vorba de actul medical 9i noi tot despre
predomind '"
investilii vorbim. Ne interese azd ce probleme medicale exist[, ce boli
Hot6r6rea privind aprobarea realizdrii lucririlor de reparalii la acoperiqul
jud. Iagi se supune votului 9i se
Dispensarului uman iin satul dostuleni, com. Costuleni,
uptoba cu votul celor 1 1 consilierilor prezenfi '
punctul 8 de pe ordinea de ii: Proiect de hotdrdre privind desemnarea d-nului
jude{ul Iaqi in
consilier juridic Caraievici Mircea ca reprezentant al comunei Costuleni,
ADIS
Adunarea General6 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru Salubritate
Iagi.
Se prezintd materialele pregdtite

.

Hoi1rarea 'privind deiemnarea d-nului consilier juridic Carasevici Mircea ca
Asocialiei de
reprezentant al comunei Costuleni, jude(ul Iaqi in Adunarea General[ a
aprobd
Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate ADIS Iagi se supune votului 9i se
cu votul celor 1 1 consilierilor prezenli '
punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hot[rdre privind desemnarea d-nului
jude(ul laqi in
consilier juridic Carasevici Mircea ca reprezentant al comunei Costuleni,
Adunarea Generald a Asociatiei Regionale a Serviciilor de apd Canal lagi'
prezintd materialele pregdtite .
Hot6r6rea privind desemnarea d-nului consilier juridic Carasevici Mircea ca
reprezentant al comunei Costuleni, judeful Iagi in Adunarea Generald a Asocialiei
celor 11
Regionale a Serviciilor de apd Canal Iagi se supune votului qi se aprobd cu votul
consilierilor prezenti .
punctul l0 de pe ordinea de zi: Proiect de hot6rdre pivind aprobarea unor
modificlri in structura iuncliilor publice ca urmare a promovdrii in grad profesional a
unor func{ionari publici qi transforrnarea unor funciii din cadrul Aparatului de specialitate
Se

al primarului comunei Costuleni , jud. Iagi.

pregltite .
unor modificdri in structura funcliilor publice ca
privind
aprobarea
Hot6rdrea
unor
urmare a promovAiii in grad profesional a unor funcJionari publici 9i transformarea
jud.
se
Iaqi
cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni ,
Se prezintd materialele

funcfii din
supune votului gi se aprobd cu votul celor I I consilierilor prezenti

.

punctul 11 de pe ordinea de zi: Decizianr.38l20I4 a Camerei de Conturi Iagi cu
privire la ac{iunea de audit financiar al contului de execu{ie bugetari al anului 2013
efectuatii la UAT Costuleni, jude{ul Iaqi.

D-nul primar prezintd mdsurile care trebuiesc luate gi termenele de indeplinire.
in incheiere mullumegte d-nei contabile gi d-nei secretar pentru modul in care se
implic6 in indeplinirea sarcinilor de serviciu.
D-nul prlgedinte de qedinti apreciazd cd abaterile nu sunt grave 9i cd nu au fost
sancfiuni.
i se d6 cuvdntul d-nului Timofte Constantin, preot

in satul Covasna: ,, Mullumesc

pentru invitalie. $tiu cd m[ invitali in fiecare lund , dar programul nu-mi permite sd
particip de fiecare dati. Mi bucur c[ a(i avut o gedint6 linigtitd . Sunt foarte multe lucruri
ca.e te aflu de la dumneavoastrd , care ar trebui gtiute gi aduse la cunoqtin(a cetifenilor.

MulJumesc Consiliului local ci afi aprobat alocarea sumei necesare pentru frnalizarea
casei sociale. Vd invit pe 20.09.20I41a Covasna unde va avea loc slujba de sfintire a
Casei Priznicare."
D-na consilier local Popa Valeria : ,, Eu gtiam cd s-a declangat o actiune in
comunitate : 560 de la atestarea documentarl a satului Covasna. Nu se poate face in
aceeagi zi cu sfintirea. ,,
Epuizandu-se subiectele de pe ordinea de zi, sedinta se declara incheiata, drept
pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
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