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PROCES VERBAL
INCI{EIAT ASTAZI 27 .II.2OI 4 CA O C AZTA DE SFASURARII SEDINTEI
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL COSTULENI CU URMATOAREA

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea procesului -verbal

al sedintei ordinare din data de 30. 10.2014

2. Informare privind activitatea SVSU ;

3.
4.

;

Informare privind activitatea desfEquratl in cadrul Bibliotecii comunale ;
Proiect de hotirdre privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei in
vederea achizilionlrii de dulciuri pentru copiii din comunl cu prilejul
Sdrbdtorilor de Crdciun ;

5. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local de venituri qi
cheltuieli
6. Adrese, informafii , nout[fi legislative .
La sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali
alesi. Lipseste d-na consilier local Ciauqu Angelica. Participi ca invitali d-nul
Cojocaru Filic6 gef SVSU gi d-na Str[tic[ Petronela bibliotecarul comunei
Costuleni.
D-nul preqedinte de sedin!6 Ciaugu Gheorghe d[ citire ordinii de zi .
Ordinea de zi se supune aprobarii si este aprobata in unanimitate. D-nul primar
Harabagiu Dumitru propune suplimentarea ordinii de zi cu urmitoarele puncte :
1. Proiect de hotlrdre privind validarea rectificirii bugetului local conform
dispoziliilor nr.59112014 gi w. 59312014 aleprimarului comunei Costuleni ;
2. Proiect de hotlrdre privind trecerea din domeniul public in domeniul
privat al comunbi Costuleni a terenului in suprafald de ll93 mp aferent
magazinului Costuleni ;
3. Proiect de hotdrire privind constituirea dreptului de superficie pentru
proprietarii de construcJii edificate pe terenuri aparfindnd domeniului privat al
comunei Costuleni.
Suplimentarea ordinii de zi se aprobl cu votul tuturor consilierilor locali
prezen{i.
Punctul I de pe ordinea de zi : Procesul verbal de la sedinta din 30 .10
.2014 se dd spre citire si aprobare.
Punctul2 de pe ordinea de zi : Informare privind activitatea SVSU
Domnul Cojocaru Filici qeful SVSU prezintd materialul referitor la
activitatea Serviciului voluntar pentru Situalii de Urgenfd pe anul 2014.
D-nul consilier local Nechita Dimiterie precizeazd cd, nu s-a menlionat in
material despre zonele cu risc de inundalii, cutremur , alunecdri de teren din
comuna noastri . Dumnealui gtia cI existd harta zonelor de isc. Zona 1 : Gridina
Bulgarului Si Zona 2 la iegirea din Costuleni spre Rdducdneni. < inc[ din 2008 am
venit cu un proiect cu acel canal de coastfl . DacI se incepea qi se ftcea cAte 100 m

in fiecare an acum eta gata. Pe viitor, dac[ sunt posibilitdJi financiare
doresc si fie
prevdzttti bani pentru aceastd lucrare.,,
D-nul viceprimar onofrei constantin : ,, La fostul IELIF gtim
cr este o
zoni inundabild qi sperdm si alocdm niqte bani pe1tru construirea
unui canal. ,,
.inundatD- nul primar ftarabgil Dumitru ' ,, i.rtr-udevdr datoritr pioilor s_a
zona aceea intre vinia gi fostul 6rm este un teren cari
apar{ine
comunei . La inceputul anului 2ol5 se va intocmi bugetul
local de venituri qi
cheltuieli cu prioritdlile existente. vedem ce bani mai primim pe
parcursul anului
de la Guvern qi prin rectificrri de buget vom aloca bani pentru
ioate proiectele.
Anul acesta am fbcut demersuri a,drt la Consiliul Jude{ean c6t gi la prefecturd
sd
fim sprijini{i pentru repararea drumurilor distruse de caiamit4i. 3e
vedem ce bani
alocr Consiliul Judelean cd acum s-a schimbat procentul de alocare
a sumelor de
bani, fiind avantajate oraqele mari. in ceea ce priveqte activitatea
d-nului Cojocaru
Filicr sunt mulfumit. Comunicdm foarte uine. rreuurile sunt rezolvate
in mare
mrsurd'Voluntarii sunt stimulati cu niqte sume de bani. De asemenea
benefi ciazd.
de asigurare de viatd pldtitd de primdrie. in activitatea SVSU
este foarte
importantl prevenirea qi v[ rog s[ va implicafi qi dumneavoastrd
. Cet[]enii trebuie
sd fie educa{i sd respecte mrsurile care trebuie s[ le
ia pentru a evitaincendiile,
inunda{iile ' Pe 12.02.2015 vom avea buldoexcavatorul
ichizilionatprin proiectul
Dotarea Serviciului de Gospodirire Comunal[ qi vom putea
face mai multe lucrrri.
Am cerut personalului din cadrul Serviciului de Gospodlrire
Comunald s[
atenJioneze cetr{enii sd elibereze ganlurile de balast
, nisip, lemne,
utilaje
etc. Doresc ca qi consilierii locali sd transmitd acest
"o..ri ,
mesaj cetd{en1or,,.
D-na consilier local popa valeria : ,,Eu sunt d-ispusa sa
merg cu d_nul
viceprimar sa facem prevenire ra ceti{eni . Trebuie amenda{i
,,
D-nul primar.: ,, Facem curdJenie vara gi in toamnd e plin
de gunoi. vom
invita de luni agentii economici la primdrie cu care voi avea
o air*tiE. i, primul
rdnd le verificim documentele caie le au qi in al doilea
r6nd vom stabili un
'program
de colectare selectivd a deqeurilor reciclabile. Fiecare
agent econo*ic ,a
colecta selectiv aceste deqeuri, iar primdria_ se
ya ocupa sr le ridice de la agenJii
economici qi sr le valorifice. Banii vor fi folositi de
caire gcoalr pentru excursii cu
copiii qi alte activit[1i . stimurdm gi copiii in ferur acesta qi
ajutrm gi agenJii
economici.. Toate c6mpurile sunt invadati de gunoaie.
,,
D-nul consilier local chirild Adrian : ,,
astd,vidam
organi zat ctcopiii o
Bi
activitate de curS{are a qanfurilor , in special-pe drumurile
prircipale. prin asta
vrem sd sensibilizdm qi ceilal{i cetdfeni ai satului, nu
numai copiii, dur r-* vdzut
pe nici unul sd se implice . Nu sunt de acord
ra aui neapdrat omului amendd .
Pdnr la amend[ trebuie sd le ardt[m ce au greqit. cea mai
bun6 solu{ie e cea cu
poza unde se aratd ganful din^fa1a porfii, animaiele
care stau legate in falaporfii,
cainii care circuli p9 drum .ii arali omului poza qi pune-l sd
facd curat. Dac6 nu
face curat atunci ii dai amend6. Concluzia este ca'trebuie
frcute echipe p. fi..u..
sat qi atenliona{i oamenii cu privire la regulile pe care
le incalc6 . Nu se vede
activitatea d-nului doctor veterinar. ,,

D-nul consilier local Rusu Licd :,,Mult6 lume este nemul{umitd de d-nul
doctor veterinar care pe l6ng6 cI nu-gi desfEgoarl activitatea are niqte preluri
foarte mari."
D-nul consilier local Teodorescu Ilie il inforrneazd pe d-nul consilier
Chirili Adrian, invdJltor la $coala Hili{a cd gunoiul de la qcoala Hilila este
dep ozitat pe

terenul acestuia.
Punctul3 de pe ordinea de zi: Informare privind activitatea desftquratl
in cadrul Bibliotecii comunale .
D-na Strdticd Petronela bibliotecarul comunei prezintd informarea.
D-na consilier local Lupu Mariana : ,, Am citit informarea . Este omul
potrivit la locul potrivit. Are in centrul ei de interes copilul . Acolo este plin de
copii , care la internet, care la c6$i . O felicit pentru activitate. O felicit qi pentru
iniliativa cu cercul de legdtorie. ii urez succes in demersul de a achiziliona carte
pentru Biblioteca comunal[. ,,
D-nul consilier Chiril[ Adrian. ,, Este lludabil faptul cI vorbim despre
carte. La bibliotec5 este gi centrul de internet , se vede c5 este activitate. Tot
timpul este cineva acolo. M-ar interesa numirul de cititori anual gi pe grupe de
vdrstr . Sr vedem pe cine mai intereseazd, cartea. Mi-ar fi plrcutla d-na
bibliotecar[ sI fie prezentd, qi la lansarea Monografiei satului Hii4a. propun ca

activit6li viitoare

: s[ fie invitat d-nul $tefanachi ,fiul satului qi alte

personalit5li pentru a mai trezi interesul pentru lecturS, culturl . O felicit pentru
activitatea ei , este constantd . O glseqti acolo cdnd o cau{i .Mi-ar pllcea s[ vind
mai mul{i elevi sI imprumute cirfi, mai ales de aici din Costuleni. C6Ji cititori
aveJi ? ,,

D-na bibliotecar rdspunde c6,la data de 1.11.2014 se inregistrau 540 de
copii cititori qi 160adul1i.
D-nul consilier local zboiu Mihai: ,, Din 1990 gi p6n[ in prezento cunosc
pe d-na Strdticl Petronela ca pe o doamnd ambi{ioasd qi dedicatl copiilor . in
procesul verbal al comisiei de inv6{5mdnt gi culturl a Consiliului Local am
propus reinfiintarea punctului de lucru de la Covasna .Spa{iu este. Numai
sd vd
face{i 9i program pentru a rectiva cititorii din Covasna. Felicitdri qi mult
succesrr.

D-na consilier local popa valeria: ,, $tiu cd se citeqte foarte pufin. A
apirut calculatorul qi internetul qi toatl lumea std la calculator . O rog pe d-na
bibliotecar sI ia legltura cu gcoala . Eu cAt am fost in invdJdm6nt lnereu le
recomandam elevilor sI ia cdte o carte de la bibliotec5. M[car o deschideau qi ii
citeau titlu. Tineretul care ne inlocuieqte este foarte superficial . Au mai pu{ind
griji de copii . Vd propun activitd{i cu cetdfenii pe sate , pentru a ne prezenta cei
care am lucrat gi am fEcut ceva : Monografia subsemnatei, Mono giafia satului
Hilila scrisl de d-nul Chiril6, se lucreazi la Monografia comunei Costuleni. SI
cunoasci oamenii istoria, obiceiurile gi tradi{iile din comunl. Degeaba am scris
aceste cdrfi pe care nu le citeqte nimeni. Mai face{i prezentdri ale personalitdlilor
nlscute in comunS, deaorece avem poeli , pictori ,actori etc . ,,

D-na bibliotecar precizeazd, c[ pe d-nul $tefanachi l-a invitat de mai multe
ori , dar nu a onorat aceastd invita{ie"
D-nul consilier Chirili este de pdrere cI trebuie fEcut5 o invitalie oficiald,
din partea d-nului primar.
D-na consilier Popa aminteqte de Proiectul 560 de ani de la atestarea
satului Covasna , Partea aIIIa : sesiuni de referate gi comunicdri. Ac{iunea este
programatdpe 4.12.2014 . O inviti qi pe d-na bibliotecar.
D-nul consilier Chirild : ,,E foarte greu sd faci o monografie . Deja am
scris 100 de pagini. Lucrarea este mult mai ampld . Am omis niqte lucruri la
Monografia satului Hili1a . Dacd ave{i documente , fotografii din orice domeniu
legat de comuna noastrl vd rog sd mi sprijinili ,,
D-nul consilier Nechita Dimitrie propune organizarea unor concursuri cu
premii care sI implice folosirea cdrfilor din Bibliotecd ( colaborare $coa16 -

Biblioteci ) .
D-nul pregedinte de qedinlI

se intereseazd dacd

existl o culegere de tradilii

gi obiceiuri.

D-na bibliotecar rdspunde cI exist[ o culegere din 1969.
D-nul primar | ,, Sunt de acord cu scrierea Monografiei comunei
Costuleni , cu infiin[area muzeului comunal. Haide]i sd le finalizdm pdnd la
sfdrqitul anului qcolar . Vom aloca bani pentru monografie. D-na bibliotecar iqi
face foarte bine treaba.Ya colabora cu d-na Popa lafrnalizarea muzeului. De
multe ori indeplinegte qi alte atribu{ii in cadrul Prim6riei.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotlrdre privind alocarea din
bugetul local a sumei de 5000 lei in vederea achizi\iondrii de dulciuri pentru
copiii din comuni cu prilejul Sdrbdtorilor de Cr[ciun ;
Se prezintd materialele pregltite.
Hotdrdrea privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei in vederea
achizilionirii de dulciuri pentru copiii din comuni cu prilejul Slrbdtorilor de
Crdciun se supune votului gi se adoptd cu votul tuturor celor 12 consilieri locali
prezen{i

.

Punctul5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind rectificarea
bugetului local de venituri qi cheltuieli
Se prezintd materialele pregdtite.
Hotdrdrea privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli se
supune votului gi se adopti cu votul tuturor celor 12 consilieri locali prezenli .
Punctele cu care s-a suplimentat ordinea de zi :
Punctul 1 : Proiect de hotdrdre privind validarea rectific[rii bugetului local
conform dispoziliilor nr. 59112014 qi nr. 59312014 ale primarului comunei
Costuleni ;
Se prezinti materialele pregitite.
Hotdrdrea privind validarea rectificlrii bugetului local conform dispoziliilor
w.59112014 gi nr. 59312014 ale primarului comunei Costuleni se supune votului gi
se adoptd cu votul tuturor celor 12 consilieri locali prezenli .

Punctul2 : Proiect de hotdrdre privind trecerea
diin domeniul public in
domeniul privat al comunei cosfuleni a
terenului iin suprafa{i de 1193 mp aferent
magazinului Costuleni
Se prezintd materialele preg[tite.
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Punctul 3 : proiect de hot6r6re privind
constituirea dreptului de
superficie pentru proprietarii de construcJii
edificate pe terenuri aparfindnd
domeniului privat al comunei Costuleni.
Se prezintl materialele pregdtite.
Hotirdrea privind constituirea dreptului de superficie
pentru proprietarii
de construc{ii edificate pe terenuri upu4irrand
domeniului privat al comunei
costuleni se supune votului se adopt6 cu
9i
votul tuturor celor l2consilieri locali
prezenfi.
D-nul primar Harabagiu Dumitru : Am
,,
finut foarte mult ca Dispensarul
uman qi Blocul social sd rdmdnd, in proprietut.u
.o*unei . Trebuie sa gasim
soluJii ca apartamentele din cadrul Btocutui
social ra
De asemenea la Dispensarul uman sunt foarte n. achizi[ionate de locatari.
multe lucriri de executat ,
gdndifi-vd de unde luim bani. La inceputul
anului viitor vom lucra impreund la
buget gi vedem care sunt priorit61ile.,,
Epuizdndu-se subiectele de pe ordinea
de zi, gedin{a se declara
incheiatd, drept pentru care s-a intocmit p..r.ntuifr*eJ
verbal.
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