România, Judetul Vaslui
Comuna Bogdanesti,
Cod fiscal 4446686, Adresa: localitatea Bogdanesti, comuna Bogdanesti
Cod poştal: 737085 Tel/fax: (004) 0235428827; Tel (004) 0235428954
E-mail: primbogdanesti@yahoo.com bogdanestivs@gmail.com

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 22.01.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al comunei BOGDANESTI

Participă următorii consilieri: Cernat Viorel, Cernat Romică, Codreanu Ionel, Bîrsan
Constantin, Giușcă Petru, Popoiu Gabriel Constantin, Pletea Tomeo, Mîţă Ioan, dl viceprimar
Stângă Costică. Două mandate de consilier local sunt vacante. Lipsește dl consilier Puf Ioan.
De asemenea, participă dl Blănaru Gabriel, consilier contabil, precum şi secretarul
comunei, dl Stângă Laurenţiu.
Dl Stângă Laurenţiu – secretarul comunei

Constatăm faptul că președintele ales de ședință este absent, drept pentru care vă supun
atenției ad-hoc proiectul de hotărâre pentru alegerea unui președinte de ședință. Vă rog,
propuneți!
Dl consilier Pletia Tomea propune pe dl Mâță Ioan, totodată propune alegerea pentru o
nouă perioadă de trei luni de zile.
Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot! Cine este pentru? 10 voturi. Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt.
A fost adoptată Hotărârea cu nr. 4 din 2016.
Domnule Preşedinte de ședință ales, vă rog !

Dl MÂȚĂ IOAN – preşedinte de şedinţă

Sunt propuneri pentru modificarea ordinii de zi? Constat că nu sunt propuneri pentru
completarea şi modificarea ordinii de zi. Prezint ordinea de zi.
Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.

Mulţumesc, trecem la dezbaterea ordinii de zi, astfel cum a fost aprobată.
Pct.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a primarului comunei, de raportul compartimentului de resort, precum și de raportul de
avizare al comisiilor de specialitate. Solicită consilierilor să își exprime punctul de vedere.
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Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Întrucât nu sunt luari de cuvant, supun spre aprobare proiectul de hotarare. Este bine, trebuie sa
trecem repede căci sunt multe proiecte.
Cine este pentru? 10 voturi.
Împotrivă? Abţineri? – 0
Mulţumesc. A fost adoptata Hotărârea cu nr. 5 din 2016.
Pct.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE EVALUARE A
PERFORMANȚELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI COMUNEI
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a initiatorului, de raportul compartimentului de resort. Consilierii au la dosarul de ședință
materialele necesare dezbaterii proiectului. Propun discuţii. Dar nu înainte de a spune eu că e mai
bun ca fostul secretar, așa cum și actualul viceprimar e mai bun decât cel care a fost inițial (am
fost eu, da, recunosc). Propun să i se acorde calificativul foarte bine.
Dl Cernat Romică – consilier local

Da, așa este, dar aveam așteptări mai mari referitoare la asigurarea transparenței în
administrația publică.
Dl Stângă Costică – consilier local, viceprimar

Poate nu ai intrat pe site-ul primariei, acolo sunt postate toate informațiile, inclusiv
declarații de avere, execuția bugetului, hotărârile de consiliu local, și multe altele.
Dl Cernat Romică – consilier local

Da, recunosc, voi studia...
Dl Mâță Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 6 din 2016.
Pct.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI
BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a initiatorului, de raportul compartimentului de resort. Consilierii au la dosarul de ședință
materialele necesare dezbaterii proiectului. Propun discuţii.
Dl Pletia Tomeo – consilier local

Am mai aprobat o dată, parcă.
Dl Stângă Costică – consilier local, viceprimar

Aprobasem metodologia de evaluare a bunurilor din domeniul public și privat. Dar, cu
ocazia misiunii Camerei de conturi Vaslui din perioada mai-iunie 2015, am constatat că nu toate
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bunurile sunt înscrise cu valori; totodată, erau și multe bunuri care nu au fost evidențiate
mai ales in domeniul privat.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Sigur, trebuie să adoptăm toate măsurile necesare pentru îndeplinirea măsurilor dispuse de
către curtea de conturi.
Dl Mâță Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 7 din 2016.
Pct.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a initiatorului, de raportul compartimentului de resort. Consilierii au la dosarul de ședință
materialele necesare dezbaterii proiectului. Propun discuţii.
Dl Bîrsan Constantin – consilier local

Este o formalitate, cred, trebuie făcut în fiecare an.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Oricum, fără un aviz conform al ISJ Vaslui, degeaba am vrea noi să aprobăm o altă
structură.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 8 din 2016.
Pct.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI
LOCAL PE TRIM IV 2015
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a initiatorului, de raportul compartimentului de resort. Consilierii au la dosarul de ședință
materialele necesare dezbaterii proiectului. Propun discuţii.
Dl Blănaru Gabriel – contabil

Prezintă, faţă de expunerea de motive, sumele pe fiecare secţiune în parte.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 9 din 2016.
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Pct.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
PLANULUI URBANISTIC GENERAL
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a initiatorului, de raportul compartimentului de resort. Consilierii au la dosarul de ședință
materialele necesare dezbaterii proiectului. Propun discuţii.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Cred, cu convingere, că anul acesta, spre sfârşit, vom avea aprobat PUG şi RLU.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 10 din 2016.
Pct.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA PROGRAMULUI
ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2015
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a initiatorului, de raportul compartimentului de resort. Consilierii au la dosarul de ședință
materialele necesare dezbaterii proiectului. Propun discuţii.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Este o obligaţie care trebuia îndeplinită la momentul la care trebuia, adică după aprobarea
bugetului anului 2015, ne asumăm greşeala, iar acum, la solicitarea Camerei de conturi, nu avem
ce aproba, dar, având în vedere achiziţiile efectuate în anul 2015, conform bugetului aprobat,
solicităm însuşirea acestuia de către autoritatea deliberativă.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 11 din 2016.
Pct.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCUTIREA DE MAJORĂRI DE
ÎNTÂRZIERE
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a initiatorului, de raportul compartimentului de resort. Consilierii au la dosarul de ședință
materialele necesare dezbaterii proiectului. Propun discuţii.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Am avut şi anul trecut un asemenea demers, sigur acum s-a schimbat legislaţia – Codul
fiscal, a apărut OUG nr. 44/2015, iar cota de anulare a majorărilor este limitată la 73,3%.
Dl Codreanu Ionel – consilier local
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Este în beneficiul celor care au restanţe la bugetul local. Pentru cei care sunt corecţi şi
conştiincioşi, plătesc la timp, nu se acordă niciun stimulent sau recompensă ori altă facilitate.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 12 din 2016.
Pct.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI
DOMENIULUI PRIVAT
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre este însoţit de expunerea de

motive a initiatorului, de raportul compartimentului de resort. Consilierii au la dosarul de ședință
materialele necesare dezbaterii proiectului. Propun discuţii.
Dl Dorobanţu Ion– primar

La fel, aceeaşi motivaţie ca la domeniul public.
Dl Stângă Costică – viceprimar

Domnilor consilieri, propunerile de stabilire a valorilor de inventar sunt bine conturate; sau avut în vedere criteriile stabilite prinmetodologia de evaluare a bunurilor din domeniul public
şi privat, aprobată prin hotărâre de consiliu în cursul anului 2015.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 13 din 2016.

Pct.10. Prezentarea Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 22/ a Camerei de Conturi Vaslui
Dl Stângă Laurenţiu – secretar

Dă citire Adresei Camerei de conturi Vaslui nr. 1767/28.12.2015 înaintată Consiliului
local al comunei Bogdăneşti, precum şi a Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 22/10.07.2015.
În consecinţă, domnule Preşedinte de şedinţă, vă înmânez Dosarul cuprinzând Raportul
privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 22/2015, numerotat –
67 pagini.
Domnule Preşedinte, vă rog să dispuneţi, să propuneţi în consecinţă.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Sigur, nu am nimic împotrivă să dau citire integral raportului, asta înseamnă să ne
înarmăm cu răbdare şi să ne alocăm un timp destul de mare, cum credeţi.
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Ca şi la una dintre şedinţele anterioare, consider că, prin înmânarea Raportului, Consiliul
local primeşte acest document; la fiecare şedinţă ordinară de consiliu local, raportul să se afle pe
masa de lucru, sau oricare dintre consilieri, să îl solicite pentru consultare de la domnul secretar,
oricând, în timpul programului de lucru.
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0 Se aprobă fără adoptarea vreunei hotărâri.
Pct.11. Prezentarea Hotărârii nr. 1/2016 a Consiliului de Administraţie al Şcolii gimnaziale
Bogdăneşti referitoare la necesitatea unor investiţii
Dl Stângă Laurenţiu – secretar

Dă citire Hotărârii Consiliului de administraţie, precum şi a notelor de fundamentare
pentru aprobarea realizării unor investiţii la unităţi şcolare – clădiri.
Dl Mâță Ioan – preşedinte de şedinţă

Am luat cunoştinţă, ce trebuie să facem noi acum ?
Dl Dorobanţu Ion– primar

Sigur, sunt necesare aceste reparaţii, unele dintre cele invocate fiind chiar investiţii, ştim
că trebuie făcute numaidecât, le vom avea în vedere când vom stabili bugetul pe anul 2016.
Dl Mâță Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0 Se aprobă fără adoptarea vreunei hotărâri.
Pct.12. Diverse. Întrebări. Interpelări.
Dl Mâță Ioan – preşedinte de şedinţă

Nefiind discuţii, mulţumim pentru participare.
Declar închisă şedinţa de astăzi.

22 01 2016
Preşedinte de şedinţă,
MÂȚĂ IOAN

Secretar,
Stângă Laurenţiu

