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AsrAzr 2s.01.;fi?3tr#Hrt EsFASURd.Rrr sEDrNrEr
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL COSTULENI CU URMATOAREA
ORDII\E DE ZI:

rNCHErAr

l.

Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare din data de

ll.l2.Z0l4:

2. Informare cu privire la stadiul compretirii registrului agricol;
3. Informare privind contul execu{iei bugetare; 4- Proiect de hotdrdre privind validarea rectificdrii bugetului local
5.
6.
7.

conform
dispozitiei nr. 63312014 ;
Proiect de hotdrdre privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si
cheltuieli pentru trim. IV al anului 20L4;
Proiect de hotdrdre privind inchirierea prin licitatie publici a unui spatiu din
cadrul
Dispensarului medical din satul costureni, com. costuleni jud. Iaqi;
Proiect de hot6rdre privind propunerea d-lui Harabagiu Dumit*, pii.u. al
comunei

Costuleni, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale

ale

secretariatului comunei Costuleni pentru amtl 2014;
8' Proiect de hot6r6re privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru
anul2015 si estimari 2016-2018;
La gedinJd sunt prezenti 12 consjlieri locali din totalul de 13 consilieri locali
alegi .
Lipsegte d-na consilier local Ciaugu Angelica.
- D-nul presedinte de sedinta Teodorescu Ilie dd citire ordinii de zi . Ordinea
de zi se supune aprabarii si este aprobata in unanimitate.
Punctul I de pe ordinea de zi:.Procesul verbal de la sedinta din 1g.12 .2014
se
d[ spre citire si aprobare.

Punctul 2 de pe ordinea de
registrului agricol

zi

Informare cu privire la stadiul completlrii

.

PrezintE materihlul d-na Asofiei Angela inspector asistent

Compartimentului registru agricol gi fond funciar.

in

cadrul

D-na consilier local popa vareria:,,D-na Asofiei Angela este foarte

congtiincioas6 . Am.rugdmintea^s6.atenfiondm oamenii cd au obligaliisa-gi
inregistreze
proprietdfile la registrul agricol. indemnali- i pe oameni s6-9i
dezbiti mostenirea. Ei apar
la registru agricol .a
lY au nimic ai beneficiazd de ajuior social. Sunt incurajafi si
primeascl presta{ii sociale gi nu vom mai avea cu cine -face
treaba. Nimeni nu vrea s6
munceasc6 .unii au teren pe care il folosesc, dar nu apare pe
numele lor.,,
D-nul consilier local Ciaugu Gheorghe se inteieseazd dacd arendagii pl6tesc
impozit pentru terenul luat in arendi.
D-nul primar Harabagiu Dumitru: , Am fost la APIA. p6nd acum %m
ajutat
oamenii si incheie contracte de arendd cu societdli gi persoane
de pe raza comunei. Cei
care primesc subventii au nigte obligafii . Este uorUu
ii d.rpr. cei care au contracte de
inchiriere a pdqunii comunale. Trebuie sE verificdm dacd ai efectuat
rr"rari.-in gedinta
ordinari din februarie vom prezenta situafia pdqunilor.Noi inregistr[m toate
contractele
de arend6. Se va face dosar fiecrrei societdlisau persoane fizice.
Vom verifica cine are
obliga{ia de a pl6ti impozitul pentru suprafala areniat[.,,

D-nul consilier local Nechita Dimitrie precizeazd cd prima condilie pentru a nu fi
sanctionati pentru subvenfiile de la APIA este sd se munceascd terenul.
D-nul primar : ,yA.ten{ionati cetdtenii. din comuni cI pdgunile trebuie ingrijite,
trebuie valorificate ."
s[ inchiriem
D-nul viceprimar Onofrei Constantin : ,, Anul trecut am
^luptat
p6gunea. Comisiile care verifici lucrdrile au rdspundere foarte mare. ln 2014 nu s-a fEcut
mare lucru $i am sem4at procesul verbal de verificare a lucrdrilor .Anul acesta cine nu
respectd condiliile din contract va suporta consecin{ele, se vor rezilia contractele."
D-na Popa Valeria precizeazd c[ gi dumneaei face parte din comisie gi a participat
la verificarea lucrdrilor. A ajuns pdnd la granila cu satul Rogu. Este de pdrere cdlaCozia
este foarte bine, dar la Cosfuleni nu prea s-au vlzut lucr[ri.
Punctul3 de pe ordinea de zi : Info'rmare privind contul execufiei bugetare .
D-na contabil Birlescu Carmen prezintdmaterialele pregdtite.
Punctul 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrdre privind validarea rectific[rii
bugetului local conform dispozitiei nr. 63312014.
Se prezintd materialele pregdtite.
Hot6r6rea privind validarea rectificarea bugetului local conform dispozitiei nr.
53312014 se supune votului gi se adoptl cu votul tuturor celor 12 consilieri.locali
prezenfi.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Prdiect de hotlrdre privind aprobarea executiei
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. IV al anului 2014.
Se prezintl materialele pregitite.
Hotirdrea privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru trim. IY al anului 2014 se supune votului gi se adoptd cu votul tuturor celor 12
consilieri locali prezenti.
Punctul 6 de pe ordinea de zi : Proiect de hot6r6re privind inchirierea prin
licitatie publici a unui spatiu din cadrul Dispensarului medical din satul Costuleni, com.
Costuleni

jud.Iagi

.

Se prezint6 materialele preg6tite.

Hot6rdrea privind inchirierea prin licitatie publicl a unui spatiu din cadrul
Dispensarului medical din satul Costuleni, com. Costuleni jud. Iaqi se supune votului gi se
adopti cu votul tuturorcelor 12 consilieri locali prezenti.
Punctul 7 de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrdre privind propunerea d-nului
Harabagiu Dumitru , primar al comunei Costuleni, pentru evaluarea performanfelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni pentru anul 2014 .
Se prezinti materialele preg6tite. i:u ,
Hotiirdrea privind propunerea d-nului Harabagiu Dumitru , primar al comunei
Costuleni, pentru evaluarea performan{elor profesionale individuale ale secretarului
comunei Costuleni pentru anul20l4 se supune votului gi se adopt[ cu votul tuturor celor
e
12 consilieri locali prezenfi.
Punctul 8 de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pentru anul2015 si estimari 2016-2018.
Se prezintd materialele preg[tite.
Hotlrirea privind aprobarea bugetulpi local de venituri si cheltuieli pentru anul
2015 si estimari 2016-2018 se supune votului qi se adoptd cu votul tuturor celor 12
consilieri locali prezenfi.

r

Comisia pentru administralie publicd locald , juridici, apirarea ordinii qi linigtii
publice , a drepturilor cetd{enilor precum gi de urbanism gi amenajarea teritoriului
solicita ca in tiim. III s6 fie alocata iuma de 20 000 lei cdtre Biserica Ortodox6 din satul

Hilita.

D-nul pregedinte de gedin[E citegte o scrisoare adresatd Consiliului local dd cdtre
d-na Constantinescu Anca , mediator sanitar. Dumneaei solicitl aprobarea Consiliului
local pentru a locui in apartamentul destinat situaliilor de necesitate.
D-nul primar precizeazilc6 acel apartament este doar pentru situalii urgente.
D-nul viceprimar intervine aratind cd d-na Constantinescu nu are unde locui .
,,Este
" colega noastr6 . Putem sI o ajut6m temporar."
D-nul primar : ,, Se analizeazdproblema. Nu-mi bagali adrese in fatd,,
D-nul viceprimar precizeazi cd dumnealui a sfttuit-o sE facd adresd cltre
Consiliul Local deoarece Consiliul Local hotirEgte asupra bunurilor care fac parte din
pafrimoniul comunei.
D-nul primar: , Am vrut sd-mi iau concediul de odihn6 aferent anului 2014 9i am
fost avertizatid am nevoie de aprobarea Consiliului local pentru acest lucru. Sunteti de
acord s6-mi iau concediul de odihn6 aferent anului 2014in cursul anului 2015?"
Toti consilierii locali sunt de acord.
D-nul primar: ,, Arn chemat un evaluator pentru a evalua blocul in vederea
vdnzirii. LunJviitoare va fi analizatl situalia pdunii comunale qi a terenurilor arendate.
in 2015- 2016 se va rcaliza aducfiunea:cu apd gi vor fi cheltuieli foarte mari . Vom fi
nevoili si tragem apd gi la blocul social. Avem bani? Trebuie evaluare gi la Dispensarul
,.rr. Se valnchiiia qi terenul aferent fiecirui spa(iu medical. Medicii trebuie sd aibd
grrj[ pi de curte.Casa Lalelelor va fi mutatil la $coala Hilila . Referitor la blocul social
vom face anchete sE vedem cine se mai,incadreazh sdbeneficieze de locuint[ social6. ,,
Epuizdndu-sp subiectele de pe ordinea de zi, sedinti se declara incheiat[, drept
pentru care s-a intocmit prezenful proces verbal.
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