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PROCES VERBAL
INCHEIAT ASTAZI 28.08.2014 CU OCAZIA DESFASURARII SEDTNTEI
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL COSTULENI CU URMATOAREA
ORDINE DE, ZI:

Aprobarea
l.
2. Informare

procesului -verbal al sedintei ordinare din data de24.07.2014;
cu privire la stadiul completdrii registrului agricol- d-na Asofiei Angelainspector asistent in cadrul Compartimentului registru agricol gi fond funciar
;
3. Informare privind paza comunal[-d-nul primar Harabagiu Dumitru ;
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe trim. al III-lea 2014 - d-nul primar Harabagiu Dumitru
La sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali
alesi .Lipseste d-na consilier local Ciaugu Angelica. Participa ca invitati d-nul
Strdinu Constantin director al $colii Costuleni .
D-nul prepedinte de sedin{6 Nechita Dimitrie dE citire ordinii de zi . Ordinea
de zi se supune aprobarii si este aprobata in unanimitate.
Punctul I de pe ordinea de zi: Procesul verbal de la sedinta din 24 .07 .2014
se dd spre citire si aprobare.
Punctul2 de pe ordinea de zi : Informare cu privire la stadiul complet6rii
registrului agricol. ,
D-na Asofiei Angela inspector in cadrul Compartimentului registru agricol gi
fond funciar prezintdmaterialul pregdtit ?n acest sens.
D-na consilier Popa Valeria este de pdrere cd cetatenii trebuie s6 dezbatd
mogtenirile. Nu este 6 scuzd cd nu au bani . Nu este o scuzd niii faptul c6 delin6torii
de
tractoare nu le inregistreazd,laprimdrie pentru cd nu au acte pe ele. Tiebuie gurit.
solu1ii.
Punctul3 de pe ordinea de zi: InforTnare privind paza comunali
D-nul primar Harabagiu Dumitru pr ezintd, informarea.
Observ[ cd, reprezentan{ii institu{iilor din comund refuzd s6 participe la gedinlele
Consiliului Local . Propune organizareaunei gedinfe Ia care sd-i inviie p..*n*i
pe toli pe
bazd de semnltur6 . Trebuie discutate toate probiemele din comund:
mediu iandtat" ,
pmd, ordine publicl etc.
D-nul consilier Rusu LicE este de pdrere cI sunt foarte multe probleme in
comund.
,,Sunt foarte multe furtyri, Suntpldngeri nesolufionate. Md voi duce la judel gi voi face
cunoscut acest lucru . Voi apela gi la jurnaligti . Sunt mulfi huligani
cari ,.bia noaptea
prin sat. Invitdm politia in gedinle qi nu se prezintd.Nu se rezolvd-nimic.
,,
D-nul primar Harabagiu Dumitru : ,, Pentru a face cunoscut mai departe trebuie
sI
face{i o adresd oficiald. $i la $coala Covasna s-au spart uqile,,.
D-nul consilier Rusu : ,, La $coala Covasna trebuie interzis accesul in curtea
gcolii dupd orele de curs."
D-nul viceprimar Onofrei Constantin precizeazdc6 se intrd in curtea gcolii peptru
a se folosi terenul de sport, pentru cd nu este alt teren de fotball in sat.
D-nul consilier local Zboiu Mihai poveste$te cum s-a intdmplat incidentul de la
$coala Covasna.

D-nul primar: ,, Se gtie cine a spart geamurile

gi

i

s-a fEcut dosar

D-nul consilier local Chirili Adrian: ,, De la inceputul anului incercdm sd facem
analiza activit[tii poli{iei gi nu reugim pentru cd. rcprezentanfii Postului de polifie
Costuleni nu vor sd participe. Vd rog sd lua(i m6suri . Ei trebuie sd colaboreze cu noi.
Propun ca tema aceasta sE se analizezein gedin(a de luna urmdtoare. Scrieti superiorilor
lor despre atitudinea acestora. Cum sd discut6m despre paza comunald gi ordinea publica
dac[ ei nu sunt prezenfi. ,,
D-na consilier Popa Valeria este de acord sd se amdne subiectul . ,,Dacd nu se
prezintd' nici luna viitoare, Consiliul Local va face o sesizare la LP.J Iagi cu privire la
faptul ci polilia nu colaboreazd cu autodtitile din comun6. Curtea gcolii trebuie s6 fie
?nchisd . Teren de fotbal poate fi amenajat in centrul satului. $i la gcoala Costuleni se
sare gardul , se intrd in curte gi sejoacd fotbal. ,,
D-na consilier Lupu Mariana: ,, Eu am fost chematd la politie la inceputul lunii
mai in calitate de martor gi d-nul Ni{n a promis cd va ?ntocmi un dosar pentru inscrierea
lui Strlticd Spiridon la gcoala de Corec{ie."
D-nul Chiril6 amintegte c6, in ultima gedinfd in care a fost prezent d-nul Ni[I, s-a
stabilit cE se vor organizanigte patrule pe timp de noapte lacare s-a oferit sd participe.
D-nul primar Harabagiu Dumitru : ,, Pe 8-10 septembrie pornegte iluminatul
public . Vom stabili nigte intervale de timp in care va func(iona iluminatul public, apoi
aceste intervale vor cregte , pentru ca in perioada s[rb6torilor de iarnd sd funclioneze
toatd noaptea. $colile sd intocmeasci un plan de pazd. S[ se stabileascd persoanele care
incuie gi descuie institulia. Agteptam de la reprezentantul Postului de Polilie Costuleni s6
spunl de ce are nevqie , care sunt problemele. ,,
D-nul preqedinte de gedinld Nechita Dimitrie concluzioneazd cd era necesara
prezenla reprezentantului Postului de Polilie .
Punctul 4 de pe ordinea de ziz Proiect de hot[rdre privind aprobarea rectific6rii
bugetului local pe trirh. al III-lea -2014
D-na Popa Valeria , secretarul Comisiei pentru dezvoltarea economico-social6,
buget, finan{e, administrarea domeniului public Ai privat al comunei , servicii gi comerf
,
gospoddrire comunald gi protec{ia mediului prezintd,materialele .
D-nul consilier Rusu LicI este de pdrere cd suma cheltuitd este foarte mare pentru
lucrarea care s-a fEcut.

D-nul viceprimar explicd faptul cd s-a folosit o cantitate de 130 tone de material gi
s-au realizat sdplturi de 4 cm ad6ncime. ,, V6 asigur c6 este o lucrare bund. Am
supravegheat personal lucrdrile."
D-nul primar : ,,Sunt mulfumit de lucrarea rcalizatd,. La recep]ia finald a participat
dirigintele
de gantier care este de aceeagi pdrere . Si nu uitdm cd in aceastd sum6 intrd
9i
gi

TVA-uI,,

D-nul consilier Rusu intreabd de ce nu s-a finalizat lucrarea.
D-nul viceprimar rdspunde ci nu s-a finalizat deoarece nu au mai fost bani qi
pentru porfiunea rdmasd ar mai fi trebuit doar 2 tone de material . Nu pot fi transportate
doar 2 tone de material pentru cE nu ar mai ajunge la temperatura optimd.
Hotdrdrea privind aprobarea rectific6rii bugetului local pe trim. al III-lea -201^-4 se
supune votului qi se adoptd cu l0 voturi pentru, iimpotriv[ ( Rusu Licd ) $i I abtin;re (
Ciaugu Gheorghe)

.

Domnul viceprimar aduce la cunogtinta consilierilor locali care fac parte din
Comisia pentru identificarea gi delimitarea suprafelelor de piqune din comuna Costuleni
cd slpt[mdna viitoare vor merge pe teren gi vor verifica lucririle efectuate pe pfiune de
c[tre chiriagi.
D-nul consilier Rusu precizeazd cd membrii Asocia{iei sunt nemul{umi{i de faptul
cd nu s-a ftcut nici o lucrare pe pdgune in afard de cosit.
D-nul primar aduce la cunogtinfa consilierilor locali cd atribuliile privind inspec[ia
fiscald au fost atribuite d-nului consilier juridic Inten{ioneazd sd veriftce toate
societd[ile comerciale de pe raza comunei. Verificdm autorizaliile de funclionare ale
persoanelor frzice care desfrgoar6 activitili economice , precum gi autoriza{iile de
funclionare ale celor care desfrgoard activitd{i de alimentatie public6.
D-nul delegat sdtesc Cobzaru Mihai ridic6 problema oilor care incalci
proprieti[ile cetdtenilor.
Epuizdndu-se subiectele de pe ordinea de zi, gedin{a se declara incheiati, drept
pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
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