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PROCES,VERBAL
INCHEIAT ASTAZI 30. 10.20 14 CU OC AZIA DESFAST,RARII SEDINTEI
ORDINARE A CONSILruLUI LOCAL COSTULENI CU URMATOAREA
ORDINE DE ZIz

l.

Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare din data de25.09.2014;

5.

local de venituri gi cheltuieli
pentru trim. III al anului 2014;
Proiect de hot[rire privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe trim.

2. Informare privivind activitatea de asistentd socialS;
3. Informare privind contul execufiei bugetare;
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea executiei bugetului

6.
7.

IV, anul 2014;
Proiect de hotErdre privind aprobarea prelungirii valabilitilii Planului Urbanistic
General al comunei Costuleni , aprobat prin HCL nr.1212002;
Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice pentru
anul 2015.

8.

9.

Proiect hotfudre privind stabilirea localiilor pentru amplasarea platformelor de
colectare a degeurilor reciclabile in comuna Costuleni , jud. Iaqi ;
Proiect de hot5rdre privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni , judetul
Iagi a fondurilor necesare penffu construirea unei magazii pentru depozitarea
materialului lemnos la $coala Gimnaziald Covasna gi inlocuirea a 4 geamuri la

GrEdini[a cu program normal Costuleni;
Adrese, informatii , noutifi legislative .
La sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali alesi.
Lipseste d-nul consilier local Rusu Lic6. 'Participi ca invitali d-nul Strdinu Constantin
director al $colii Costuleni , dina Rusu Nicoleta gi d-na Aruxandei Maria, persoane cu
atribufii in domeniul asisten]ei sociale .
D-nul preqedinte de sedin(6 Ciauqu Gheorghe 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 25 .09 .2014
se dd spre citire si aprobare.
D-na consilier local Popa Valeria este de pirere cI procesele verbaie ale
gedin(elor de consiliu reprezinta doar un rezumat a ceea ce se discuti in cadrul gedinfelor
. Doregte sI fie redat in intregime cuvdntul consilierului local.
Avdnd in vedere nemullumirea d-nei consilier local, d-nul Harabagiu Dumitru,
primarul comunei, propune achizi{ionarea unui sistem video pentru inregistrarea
gedinfelor de consiliu. ,
Punctul 2 de pe ordinea de zi : Informare privind activitatea de asistentd
10.

.

socialS.

Prczintd inform6rile d-nele Rusu Nicoleta gi Aruxandei Maria.
D-na consilier local Popa Valeria : < -Am urmlrit cu foarte mare atentie cele doui
informlri . Rolul asistentului social este de a asista pe cel in nevoie. Recomand mai mult
teren gi sE se {ind leg6tura cu $coala gi Biserica .Am in{eles ci timpul dumneavoastrd
e*e 70o/o prestafii Si 30 o/o servicii client. E bine sE modifica]i acest procent , si fifi mai

mult in serviciul clientului.Legea277l20l0 trebuie sE fie cunoscut6 gi de consilierii locali
, dar mai mult de citre dumneavoastrd. E bine si respectati legea . Cine merit6 sE
primeasci aceste presta{ii merit6, cine nu, nu. VE rog sd efectuafi corect anchetele sociale.
DacE dorili ajutor din partea mea , vd ofer. Nimeni nu vrea sd munceasc[ ,. ci s[
primeasc6 ajutor social. Este necesard intocmirea corect6 a anchetelor sociale, de unde sI
reiasd cE nu se incadreazdin prevederile legale. Trebuie sd fi{i atente cd lumea este foarte
rea. Oamenii agteapti ca sistentul social si-i gi spele . Ati vdzut la televizor cazul de la
Vaslui cu mama beatd care cddea prin gan{ cu copilul in brate. Aceastd femeie acuzd
autoriti{ile locale cd nu au sprijinit-o. >
D-nul consilier local Nechita Dimitrie : < Rugdmintea mea este si l6sdm
asistentele sociale si-gi facd treaba . Sunt cazuri deosebite pentru care am putea sd
aloc6m nigte bani. Se fac anchete sociale gi pentru caztxile cele mai grave ar putea fi
alocate nigte sume din bugetul local>.
D-na asistent social Rusu Nicol eta precizeazd cd d-nul Nechita se referd la acele
fonduri care pot fi alocate din bugetul local sub formd de ajutor de urgent6. Structura
Comunitari ConsultativE se convoaci in cazuri sociale deosebite gi trebuie s[ propun[
solutii
D-na consilier Popa Valeria este de plrere cd ar fi bine sd existe posibilitatea ca
banii primili ca ajutor social sd fie urmdrili, sd fie cheltuili in interesul familiei.
D-nul consilier local Zboiu Mihai : < Majoritatea copiilor se bucurd de ocrotire,
protec(ie gi dragoste din partea familiei. $coala 9i familia asigurd educafia . Dar mulli
copii nu au parte de acestea in familia din,care fac parte.Aceste probleme ale copiilor
defavorizali se pot rezolva cu implicarea celor din jur. Mi-am exprimat dorin{a in gedinta
de comisie s5 avem o leg6tur6 mai str6nsd cu gcoala , cu biserica. Inv6{5torul este al
doilea p6rinte al copilului. Apreciez materialele prezentate de d-nele asistente sociale.Vd
doresc sd aveti rezultate mai bune, av6nd in vedere cd acum s-a imp6(it munca la doi >.
D-nul viceprimar Onofrei Constantin : < Mullumesc colegelor mele cu care imi
impart gi biroul . Noldorim sd ajutdm pe toat6 lumea.Legea se schimbl gi devine din ce
in ce mai riguroasd. Vin b6trdnii, se pl6ng, le explicdm care sunt condi{iile, dar ei nu
in{eleg gi merg la primar. Avem satisfac{ia, cdnd ajut6m omul in baza legii. Dacd este
bunlvoinJd gi in{elegere se ajunge la rezultate foarte bune. Mullumim doamnelor.
.D-na consilier local Popa Valeria atentioneazd angajalii primdriei sd nu mai
indemne oamenii la incllcarea legii. Nici acum nu s-a in[eles de ce anumiti cet[feni care
au lucrat la CAP nu primesc adeverin(e in care este prevdzut6 grupa a II a de munc6.
Legea spune clar cd trebuie sd ai un document justificativ.
D-nul primar Harabagiu Dumitru: "Mulfumesc colegelor care au in{eles sd facd
echip6. Doresc sE facl activitatea mai bine. De mult lupt[m sd fim o echipl in primirie ca
sd putem monitoriza gi partea sociald gi celelalte probleme. Au prezentat bine problemele.
Este nevoie de mai mult teren. E mai bine cdnd vezi acasd care e situa{ia beneficiarului.
in fiecare zi avem un paznic care-gi desfdgoar[ activitatea in cadrul primdriei gi care pot
inso{i asistentele sociale la anchete. Lapartea social6 sunt multe probleme . E simplu sI
spunem sd dea Primdria. Ori de c6te ori sunt solicitat dau bani. Doresc cdnd se
organizeazd qedin{ele cu pdrin[ii la qcoalS sd fie invitat gi asistentul social . La gedin{a
Consiliului de Administrafie s[ participe intotdeauna un reprezentant al autoritdtii locale.
Este foarte importantd informarea . To{i cetdfenii primesc acasd dispozilii referitoare la
acordarea, suspendarea sau incetarea drepturilor sociale. Referitor la grupa de muncd ,
>>

pe oameni
chiar gi fratele meu a spus cE primarul nu-i abordd grupa de muncd. Eu ii trimit
se facd o
sd
trebuia
la directorul Casei Ju-delene-de Pensii Iagi . Pe timpul CAP-ului
p"rro*.le care au lucrat in grupa a II a de munc6 9i sI fi cotizat in mod
nominalizare
diferit. Eu ca",s6 ajut i-am indrumat la un mediator. Am semnat contractul de finan{are
pentru buldoexcavator. a.cum urmeazdfurnizarea utilajului qi plata. llrmeazdperioada de

iarnd: nisip, tractor' Am rugat medicii de
familie s6-mi dea o situatie cu persoanele care merg la dializd. Trebuie ca in acele zone sd
fi e drumurile deszdPezite. "
D-nul primar prezintd stema comunei. D-na consilier Popa prezintd semnificatia

iarnl . Am luat m6suri

sE ne pregdtim pentru

stemei comunei.

unui
Se prezint5 cdteva caanri sociale : d-nul pregedinte de gedin!5 prezintd cazul

unchiul
t6n6r cu handicap din satul Covasna al cdrui tatd s-a sinucis gi care trdiegte cu
locuiegte
care
Cozia
satul
din
handicap
s6u; d-nul primar prezinthcazul unui t0ndr cu
singur.
punctul3 de pe ordinea de zi: Informare privind contul execu(iei bugetare;
Materialul intocmit de d-na contabil Birlescu Carmen - Mariana este prezentat de
cdtre d-nul Nechita Dimitrie membru in Cornisia pentru dezvoltarea economico-sociala,
buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat al comunei, servicii 9i comed,
gospodlrire comunald 9i protecfia mediului.
punctul a de pe ordinea de zi: Proiect de hot6rdre privind aprobarea executiei
bugetului local de veniturigi cheltuieli pentru trim. III al anului 2014
Se prezint6 materialele pregitite.
Hotir6rea privind aprobarea execuliei bugetului local de venituri 9i cheltuieli
pentru trim. III al-anului ZOt+ se supune votului qi se adopt[ cu votul tuturor celor 12
consilieri prezenfi

.

.:

punctul5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului
local de venituri qi chelQrieli pe trim. IV , anul 2014
prezintd materialele preg6tite.
Hofirirea privind rebtificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe trim. IV ,
anul 2014 se supurre votului qi se adoptS cu votul tuturor celor 12 consilieri prezenti .
punctul6 de pe o"dio"u dezi: Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii
valabilitdlii Planului Urbanistic General al comunei Costuleni , aprobat prin HCL
w.1212002;
Se prezint6 materialele pregdtite.
Hoi6rarea privind aprobarea prelungirii valabilitdlii Planului Urbanistic General
al comunei Costullni , aprobat prin HCL nr.1212002 se supune votului 9i se adopt[ cu
votul tuturor celor 12 sonsilieri prezenti .
punctul T de pe ordinea de zi: Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului
de ocupare a func{iilor publice pentru anul 2015.
Se prezint6 materialele preg[tite.
Hotararea privind up.obur.u Planului de ocupare a func(iilor publice pentru anul
2015 se supune votului gi se adopta cu votul"tuturor celor 12 consilieri prezenti.
punctul 8 de pe ordlnea de zi: Proiect hotdrdre privind stabilirea_ locatiilor
pentru amplasarea platformelor de colectare a degeurilor reciclabile in comuna Costuleni ,
Se

jud. Iaqi.
,Se

prezinti materialele pregltite.

Hotdrdrea privind stabilirea locafiilor pentru amplasarea platformelor de colectare
a degeurilor reciclabile in comuna Costuleni , jud. Iaqi. se supune votului gi se adoptd cu
votul tuturor celor 12 consilieri prezenti.
Punctul 9 de pe ordinea de ziz Proiect de hotdrire privind alocarea din bugetul
fondurilor necesare pentru construirea unei
local al comunei Costuleni , judeful Iaqi

a

magazii pentru depozitarea materialului lemnos la $coala Gimnazial[ Covasna gi
inlocuirea a 4 geamuri la Grddinifa eu program normal Costuleni;
Se prezint[ materialele pregdtite.
Hotlrdrea privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni , judeful Iagi a
fondurilor necesare pentru construirea unei magazii pentru depozitarea materialului
lemnos la $coala Gimnazial[ Covasna gi inlocuirea a 4 geamuri la Gr6dinila cu program
normal.Costuleni se supune votului gi se adoptd cu votul tuturor celor 12 consilieri
prezenti
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Adrese , informafii , noutlti legislative.
Se dau citire urmdtoarelor adrese :
- Adresa din 13.10.2014 a E-on Moldova Distribulie referitoarela interdicfia
privind utilizarea instala{iilor de distribufie energie electricd gi gaze naturale
ca suport pentru afigaj.
- Adresa Editurii Karuna Bistri{a prin care ne propune un parteneriat pentru
promovarea comunei Costuleni -in cadru proiectului " Identitate gi culturd in
comunele Moldovei"
- Adresa rc. 2773018.10.2014 a Consiliului Judetean Iagi privind Planul
Na(ional Comun de Ac(iune- cadru pentru cregterea gradului de sigurantd a
elevilor.gi personalului didactic qi prevenirea delicvenfei juvenile in incinta gi
in zonele adiacente unit[1ilor de inv6{6mdnt preuniversitar.
Epuiz6ndu-se subiectele de pe ordinea de zi, gedinfa se declara incheiatI, drept
pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
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