PROCES VERBAL
INCHEIAT ASTAZI 18.12.2014 CU OCAZIA DESFASURARII SEDINTEI
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL COSTULENI CU URMATOAREA
ORDINE DE ZI

1. Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare din data de 27 .11.2014 ;
2. Rapoartele de activitate ale primarului , viceprimarului si ale consilierilor
locali;
3. Proiect de hotirdre privind validarea rectific[rii bugetului local conform
dispozitiei nr.62312014 qi 630 12014 ;
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de lucrlri gi activit[{i ce vor
fi prestate in anul 2015 , de cdtre beneficiarii Legii nr. 41612001 privind
venitul minim garantat;
5. Hotdrdre privind alegerea preqedintelui de qedinta pentru trim.I al anului
2015 .
6. Stabilirea graficului de qedinle pentru trim.I al anului 2015 .
La sedinta sunt prezenti 10 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali
alesi. Lipseste d-na consilier local Ciauqu Angelica., d-na consilier local Petria
Nicoleta si d-nul consilier local Teodorescu Ionel .
Este prezent si d-nul Cobzaru Mihai , delegat sdtesc .
pregedinte de sedintd Ciaugu Gheorghe dd 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 27 .ll
.2014 se dd spre citire si este aprobat in unanimitate .
Punctul 2 de pe ordinea de zi : Rapoartele de activitate ale primarului ,
viceprimarului si ale consilierilor locali
Domnul primir Harabagiu Dumitru ia cuvantul si face o scurta prezerfiare
a^raportului sdu de activit'ate :
o'trn
cursul anului 2014 au fost realizate o serie de achizilii si investilii :
realizarea stajiilor de autobuz Covasna qi Hilifa
imprejmuirea sediului nou al Primariei Costuleni
cumpararea unei remorci pentru ATV
realizarea tdmpl5riei pvc de la $coala Covasna
realizarea t6mpldriei pvc de la Grddini{a Costuleni
continuarea lucrarilor de reabilitare a sediului nou al Primdriei Costuleni
continuarea lucrlrilor de construire a $colii Hilila (s-au alocat 100000 lei )
efectuarea pl[fii pentru pentru podul de la
pietruiri ale drurnurilor rcalizate pe baza unor documentalii , conform
recomanddrilor primite de la Curtea de Conturi
actualizarea PUG-lui , lucrare ce se desfaqoara in continuare
Suntem cu datoriile achitate .

D-nul

-

-

Cozia

4.

tn ceea ce priveqte controlul Curfii de Conturi am raspuns in termen la
solicitarile acesteia , iar lainceputul anului 2015 urmeazasa fimverificaJi.
imi pare rau cI in acest an nu am primit finanldri de la Guvern . Ceva s-a
primit de la Consiliul Judefean Iaqi .Au fost inundajii , dar nu am primit fonduri
deoarece nu s-a vrut . Unii de la Prefecturf, au linut hdrtiile in sertar .
Anul 2014 a fost unul electoral . Si delimitam politica de administra{ia publicl
locald . Sunt multe lucruri care se pot face cu bani pulini : ordinea qi cur[lenia in
comunl, plantarea de pomi .
intrucdt Comuna Costuleni este parte in GAL am oblinut finanlarea pentru
achizifionarea unui buldoexcavator ce va fi livrat pe 14.02.2015 . Sper sd ne
putem recupera banii cu care vom plati buldoexcavatorul si sa realizam
acoperisul la dispensar .
Suntem parte in ARSACIS qi sper ca la anul sd beneficiem qi noi , in prezent
realizdndu-se lucrdri de alimentare cu apa in localitatea Osoi din comuna
Comarna. Cheltuielile sunt foarte mari, iar fondurile nu sunt suficiente . "

\./

\,/

D-nul consilier local Nechita Dimitrie: ,,Si vd uita{i qi la
consilierilor locali , sunt poate qi recomanddri . "

rapoartele

D- nul primar Harabagiu Dumitru : ,, Am citit qi raportul dumneavoastr[ . Afi
punctat bine problema inundaliilor Sper sd realizdm un proiect privind
scurgerea apelor . in prezent rcalizdm inventarierea drumurilor . Sunt probleme cu
drumurile , un exemplti fiind drumul cu care se invecineazd d-na Rusu Viorica .
in acest caz este posibil sd fim nevoi{i sI cumplrim teren sau sf, d[m la schimb
pentru a avea un drum cu o ldlime de7 metri . "
D-nul consilier local Zboiu Mihai ; ,,La $coald la Covasna , la interseclie
trebuie montat un indicator de limitare a vitezei deoarece se circulI chiar qi cu
100 km/ord . "
D- nul primar Harabagiu Dumitru : ,,Sunt comandate indicatoarele rutiere qi
vor fi montate cu consultarea Polifiei Rutiere . "
D-nul consilier local Chirild Adrian: ,,Vd supun atenliei orgatizarea unei
colecte pentru un copil , o fataminord a lui Palpanicd . "
D-na consilier local Popa Valeria : ,, Am propus ca fiecare consilier local sa
dea cdte l0 lei aqa incdt s6-qi acopere copilul naveta . Dacd nu e serioasa $i nu
merge la qcoal[ renunfdm . "
D- nul primar Harabagiu Dumitru : ,,Comitetul consultativ trebuie sd se ocupe ,
dacd tofi vor veni la consiliul local nu vor fi posibilitSli pentru toat[ lumea "
D-na consilier local Popa Valeria : ,, Nu am implicat consiliul local , ci
fiecare dacl di, dd dacd nu , nu . "
D- nul primar Harabagiu Dumitru : ,,S[ fim aten(i ce promitem , oamenii te
taxeazd. Era normal sd stea la cdmin . S-a greqit cdnd s-au desfiinfat cdminele ;i sau transformat in s[li de clasi . "
D- na consilier local Lupu Mariana : ,,Copilul este la cdmin la Holban "
D- nul primar Harabagiu Dumitru : ,,Cunosc cazul unui copil din Cozia ce face
naveta , ocazie cu care umbl6 cu droguri , furd . "

D- nul delegat sdtesc Cobzaru Mihai : ,,Sunt cel pulin 30 de copii care vor sa
o'
invele Ei nu pot .Ea parcd vrea , parce nu vrea
D- nul primar Harabagiu Dumitru : ,,Vom vorbi la firma de transport . "
D-nul viceprimar Onofrei Constantin : ,,Si incerclm qi vom vedea . Nimeni nu
ne impiedicd s[ accesdm fondurile de la Guvoffi , dar trebuie insistat pentru a le
ob{ine . Am fost personal la Prefecturd in legdturd cu fondurile pentru inunda}ii ,
insd trebuia chematd comisia pentru a constata . "
D- nul primar Harabagiu Dumitru : ,,L-am pus pe d-nul Filic[ sd sune la ISU qi
s-a cerut adresd .Cdnd am fost viceprimar am avut ut eaz similar qi am fost
sprijinili , dar acum nu s-a vrut . "

Punctul3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotlrdre privind validarea
rectificlrii bugetului local conform dispoziliilor w.623/2014 qi 63012014 ;
Hotdrdrea privind validarea rectificlrii bugetului local conform
dispozi{iilor nr. 62312014 qi 63012014 se supune votului qi se adoptf, cu votul
tuturor celor l0 consilieri locali prezen\i .
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Punctul4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotirdre privind aprobarea
Planului de lucriri gi activitlti ce vor f,r prestate in anul 2015 , de cdtre
beneficiarii Legii w.41612001 privind venitul minim garantat
Hotlrdrea privind aprobarea Planului de lucrlri qi activitili ce vor fi
prestate in anul 2Al5 , de cdtre beneficiarii Legii nr. 41612001 privind venitul
minim garantat se supune votului gi se adoptl cu votul tuturor celor 10 consilieri
locali prezen\i.

Punctul5 de pe ordinea de ziz Proiect de hotdrdre privind

alegerea

pre;edintelui de qedintd pentru trim.I al anului 2015 .
Se alege cu unanimitate de voturi preqedinte de ;edintd pentru trim.I al
anului 2015 d-nul. consilier local Teodorescu Ilie .
Hotirdrea privind alegerea pregedintelui de qedintd pentru trim.I al anului
2015 se supune votului qi se adoptf, cu votul tuturor celor
consilieri locali
prezenti .

,

l0

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Stabilirea graficului de qedinle pentru
trim.I al anului 2015 .
Se stabileqte urmatorul grafic:

DATA
29.01.2015

ORA
l4:00

26.02.20t5
26.01.20t5

14:00
14:00

TEMA
l.Informare privind contul execufiei bugetare
2. Informare cu privire la stadiul completdrii registrului
agricol
1. Informare privind activitatea de protectie a mediului
l. Informare privind activitatea medicului veterinar

I
Epuizdndu-se subiectele de pe ordinea de zi, gedinla se declar[
incheiatI, drept pentru csro s-o intocrnit prezenful proces verbal.

DE SEDINTA,

Intocmit,
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