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EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
COSTUT,TNI CU
URMATOAREA ORDINE DE ZIz
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Proiect de hotirdre privind aprobarea documentafiei
tehnico-economice a
,, Pietruire DC 809 9i DS sis cimitir cosiuleni -, .o,ouru
coltuteni, ;uo.
,""1',:t'*t'i
2' Proiect de hotErare privind rectificarea bugetulqi
local de venituri gi cheltuieli
al comunei Costuleni, jud.Iagi;
3' Proiect de hotrrdre privind modificarea
Anexei privind Inventarul domeniului
privat al comunei costureni jud.
tagi aprobat prin HCL rr/20r5
,
;
4. proiect de hotirdre privind amplas#a
i,
pant6 ar Dearurui ,, Doi Lei
"a.rriae de
" a unui rezervor de acumulare necesai in cadrul proiectului
extindere- a relelei de
alimentare cu ap6 in comuna Rdducdneni gi
comuna c"riri"ri;
5 ' Proiect de hotdrdre privind intni.ir."u pri,
ii.i,rtie publicd a suprafefei de
teren de
mp
situat
in
extravilanul
comunei
Costuteni;
/25
La gedinfd sunt prezenti
consilieri locali iin totalul de 13 consilieri
locali
alegi . Lipsesc domnii consilieri rocari
onofrei Conrturtii'gi rrp, Mariana.
D-na presedinte de gedinf6 Moisi clara dr citiie
ordin ii de zi. ordinea de zi
+se supune
aprobarii si este aprobata in unanimitate.
D-nur primar Harabagiu Dumitru r
1 va mullumesc ci participafi ra gedinfa
extraordinari A fost n"".tatd aceastd
gedin{d o.ou..r. Iunile iulie gi
august sunt
benefice pentru lucrdri gi trebuie sI
ne lrdbim. >
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Punctur

I

de.

pe ordinea

g.

:

proiect dp hotSrare privind
aprobarea
,;;ilt#e DC g0g 9i DS 555 Cimitir

:,
documenta{iei tehnico-economice
a ouiectivulrt
Costuleni , comuna Costuleni, jud. Iapi.
trebui

tfl:?ffii.::Hilier

local Moisi clara

sugere

azd faptulcd pe drumur spre cimitir
ar

Hotdrdrea privind aprobarea documentafiei
tehnico-economice a obiectivului
Pietruire DC 809 ri DS ssj cimitir
,,
costureni ,'"o*rru-costureni, jud.
Iaqi,, se supune
votului gi se aprobi cu votur tuturor
ceror l l consilieri locaii prezenli .
Punctul 2 de pe ordinea de zi :?roi.9,
q"Gara.. privind rectificarea bugetului
local de venituri gi cheltuieli ut .on,u*i
Costuleni,ju;.1;;i,
---- ^4' JEY' rsvr
.
Se prezintd materialele
Hotararea privind rectificarea bugetului
local de venituri gi cheltuieli al comunei
Iasi se supune votului
eI se aproua

[Ht#f*#f'

* rr*r tuturor

";b.-ii

conslieri

Punctul 3 de pe ordinea de zi : Proiect
de hotdrdre privind modificarea Anexei
privind Inventarul domeniului privat
al comunei Costule4i , jud. Iagi aprobat
prin HCL
tU2015.

Domnul primar Harabagiu Dumitru precizeazd. cd cele dou6 terenuri care au fost
identificate sunt necesare pentru realizarea unor investilii prioritare pentru dezvoltarea
comunei : semnal GSM qi ap6." Am gasit partea legald pentru a introduce aceste terenuri
in domeniul privat. Pentru aceste terenuri nu existd solicitdri de constituire/reconstituire
gi nici nu s-au emis titluri de roprietate.
Se prezinti materialele .
Inventarul domeniului privat al
Hot[r6rea privind modificarea Anexei
supune votului qi se aprobd cu
jud.
se
prin
L112015
HCL
Iagi aprobat
comunei Costuleni ,
votul tuturor celor I I consilieri locali prezenti .
Punctul 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrdre privind amplasarea in vArful
de pantd al Dealului ,, Doi Lei ,, a unui rezervor de acumulare necesar in cadrul
Proiectului de extindere a re(elei de alimentare cu apd in comuna Rdduc6neni qi comuna
Costuleni
Se prezintd materialele pregdtite .
D-nul primar Harabagiu Dumitru : ,,Am participat la gedinJa Apa Vital gi toatd
lumea depune eforturi pentru aducliunea cu ap6. Deoarece comuna Rdducdneni are satul
Bugape deal , le este mai ugor s[ amplaseze acest bazin pe Dealul Doi Lei deoarece apa
vine prin cddere. Este un avantaj c[ beneficiazd qi satul Cozia. Lucrarea nu se face
imediat , dar pentru proiect este necesar acordul nostru cu privire la amplasarea
rezervorului pe teritoriul comunei noastre. ,,
Hotdrdrea privind amplasarea in vdrful de pant[ al Dealului ,, Doi Lei ,, a unui
rezervor de acumulare necesar in cadrul Proiectului de extindere a re{elei de alimentare
crf'ap[ in comuna Rdduc6neni gi comuna Costuleni se supune votului gi se aprobi cu
votul tuturor celor l1 consilieri locali prezen(i .
Domana consilier Moisi Clara intreabd dacd nu se va putea racorda gi satul
Costuleni la acest proiect.
Domnul consilier, Nechita Dimitrie i ,, Am auzit cd se vorbegte despre
simplificarea documentaliei necesare pentru depunerea proiectelor de finanfare ,, .
Punctul 5 de pe ordinea de zi : Proiect de hot[r6re privind inchirierea prin licitalie
publicd a suprafelei de 225 mp situat in extravilanul comunei Costuleni.
Se prezintd materialele pregltite
D-nul primar : ,, Terenul inchiriat va fi folosit pentru amplasarea unei staJii fixe de
telefonie mobilI pentru acoperirea cu semnal a acestei zone. C6nd avem o urgenfi trebuie
sI ne urclm pe dealuri ,in copaci ca sd ddm un telefon. ,,
Hotdrdrea privind inchirierea prin licitalie public[ a suprafe{ei de teren de 225 mp
situat in extravilanul comunei Costuleni se supune votului gi se aprobd cu votul tuturor
celor 11 consilieri locali prezen[i
Epuizdndu-se subiectele de pe ordinea de zi, sedipt6 se declara incheiatl, drept
pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
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