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 17.03.2016 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, Puf Ioan, Mîţă Ioan, dl
viceprimar Stângă Costică. Două mandate de consilier local sunt vacante. Lipsește dl consilier Bleoju
Dan.
De asemenea, participă dl Blănaru Gabriel, consilier contabil, dna Vasluianu Andreea,
inspector asistent social, dra Aristotel Oana, inspector responsabil cu achizițiile publice, precum
şi secretarul comunei, dl Stângă Laurenţiu.
Dl Stângă Laurenţiu – secretarul comunei

Domnule Preşedinte de ședință ales, vă rog !
Dl MÂȚĂ IOAN – preşedinte de şedinţă

Prezint mai întâi ordinea de zi propusă prin Dispoziția primarului nr. 98/2016:
1. Proiect de hotărâre pentru utilizarea excedentului anului bugetar 2015;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor în vederea aplicării HG nr. 15/2016;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2016;
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor la inventarul bunurilor aparţinând
domeniului public al comunei Bogdăneşti;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Bogdăneşti;
7. Proiect de hotărâre privind aprobare regulament utilizare microbuz şcolar;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii;
9. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 88/26.11.2015 privind darea în administrare
către Şcoala gimnazială Horia Stamatin a unor active fixe evidenţiate în patrimoniul
comunei Bogdăneşti;
10. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de colaborare cu Asociaţia Salvaţi Copiii
Iaşi pentru implementarea proiectului ˮServicii Sociale inovative pentru comunităţile
rurale din Regiunea Nord-Estˮ;
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni
comunale, precum şi pentru modificarea Anexei nr. 3 din HCL nr. 15/2014 privind
închirierea unor terenuri agricole cu destinaţia păşune comunală;
12. Diverse – Întrebări - Interpelări.
Sunt propuneri pentru modificarea ordinii de zi:
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-

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul
de administrație al Școlii gimnaziale,
Proiect de hotărâre privind predarea microbuzului FIAT VS-03-YBN către UAT
Comuna Bogdănești,
Proiect de hotărâre referitor la alegerea președintelui de ședință.

Prezint ordinea de zi, astfel completată.
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 UTILIZAREA EXCEDENTULUI ANULUI
BUGETAR 2015
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.
Dl Dorobanţu Ion –primar
Trebuie să vă spun că am avut în intenție modificarea proiectului de hotărâre care v-a fost
înaintat dumneavoastră în vederea consultării, din considerente obiective: MDRAP a transmis
printr-o notificare faptul că trebuie să restituim suma de 150.000 de lei acordată prin Programul
instituit conform OG nr. 28/2013 pentru modernizarea Școlii gimnaziale din satul Bogdănești, pe
motivul că se restituie absolut toate sumele acordate în cazul proiectelor preluate din fostele
programe de finanțare pentru execuția lucrărilor în baza contractelor de execuție cesionate de
executantul inițial către un altul. Astfel, voiam să renunțăm la unul dintre obictivele de investiții
ca să putem restitui suma cerută. Însă, așa cum am precizat în expunerea de motive, excedentul
nu poate fi utilizat decât pentru secțiunea de dezvoltare.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă

Mulţumesc domnului primar pentru expunere, vă rog, înscrieți-vă la cuvânt, dacă este
necesar.
Dl Giușcă Petru – consilier local

Da, asta e.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Întrucât nu mai sunt luari de cuvant, supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? 10 voturi.
Împotrivă? Abţineri? – 0
Mulţumesc. A fost adoptata Hotărârea cu nr. 22 din 2016.
Pct.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
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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

Referitor la Notificarea MDRAP, nu văd de unde am putea aloca sume necesare restituirii
solicitate. Eu propun să redactăm un răspuns prin care să solicităm o returnare în tranșe, deoarece
nu dispunem de această sumă – 150.000 lei.
Dl Stângă Costică – consilier local, viceprimar

E absolut necesar să dăm un răspuns.
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. 23 din 2016.
Pct.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA MĂSURILOR ÎN VEDEREA
APLICĂRII HG nr.15/2016
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

Este benefic, poate va fi o prezență mai bună și la grădiniță.
Dl Dorobanţu Ion– primar

La sfârșitul lunii sperăm să acordăm primele tichete.
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. 24 din 2016.
Pct.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI
ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2016
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 Giuşcă Petru – consilier local

Poate ne puneţi la dispoziţie şi nouă câte o agendă şi un pix, în afara dosarului de şedinţă.
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. 25 din 2016.
Pct.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA COMPLETĂRILOR LA
INVENTARULUI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC
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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 Giuşcă Petru – consilier local

Înainte de a se întocmi inventarul domeniului public în anul 2000, ştiu că eram eu primar
pe atunci, într-adevăr drumul judeţean era pe traseul descris; eroarea s-a produs tocmai pentru că
în aceeaşi perioadă s-au produs şi schimbarea traseului drumului judeţean şi întocmirea
inventarului domeniului public.
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. 26 din 2016.
Pct.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUTULUI COMUNEI
BOGDĂNEȘTI
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 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. 27 din 2016.
Pct.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE
UTILIZARE A MICROBUZULUI ȘCOLAR
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 Mâţă Ioan – consilier local

Drumul ˮpe zareˮ spre Buda, pe unde merge şi microbuzul, de la pădure până spre drumul
către Orgoieşti trebuie reprofilat.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Da, chiar ne-am apucat serios de aşezat piatră pe toate drumurile publice, am început
disnpre sud, am aşezat piatră şi balast în Horoiata, Hupca, Unţeşti, Ulea. Vom ajunge în curând şi
în celelalte sate.
Dl Popoiu Gabriel – consilier local

Aş vrea să propun ca microbuzul, dacă se poate, să coboare pe asfalt la Buda până la
şcoală, chiar dacă este vorba despre trei copii, pentru părinţi e lucru mare.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Da, nu este nici o problemă, sigur, chiar de mâine, stabilim traseul până la şcoala din
Buda.
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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. 28 din 2016.
Pct.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A
STATULUI DE FUNCȚII
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 Codreanu Ionel – consilier local

Este foarte bine pentru cei în vârstă, pentru mamele cu copii mici.
Dl Giuşcă Petru – consilier local

Păi, pentru inspectorul acesta de specialitate, înţeleg să aibă studii de cadastru, în vederea
scrierii titlurilor de proprietate în format electronic, Legea nr. 165 nu a făcut planurile parcelare.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Prin legea nr. 165 s-au inventariat terenurile agricole şi s-au identificat rezervele.
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. 29 din 2016.
Pct.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 88/2015 PRIVIND
DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORIA STAMATIN A UNOR
ACTIVE FIXE
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 Cernat Romică – consilier local

Adică, practic, ori cu hotărâre ori fără hotărâre, clădirile astea tot şcoala le are în îngrijire.
Înţeleg că domnul secretar nu contrasemnează hotărârea, în cazul în care este votată.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 9 voturi
Împotrivă? 1 vot – Cernat Romică Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptată Hotărârea cu nr. 30 din 2016.
Pct.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
GRĂDINIȚA DE ACASĂ ÎN COLABORARE CU ASOCIAȚIA SALVAȚI COPIII
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
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Am informaţii noi: gazda ne cere acum 800 de lei pe lună, trebuie să ne reorientăm, vom
amenaja o sală din clădirea şcolii din sat.
Dl Mâţă Ioan – consilier local

Da, e foarte bine, este vorba despre caerele de care spusesem eu cu ceva vreme în urmă.
Dl Popoiu Gabriel – consilier local

Renovarea celor două săli se poate efectua în regie proprie, zic, poate este mai ieftin.
Dl Giuşcă Petru – consilier local

Propun renovarea a trei săli, deoarece a crescut natalitatea în satul Orgoieşti şi, sigur, vor
fi două posturi de învăţători acolo.
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. 31 din 2016.
Pct.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNOR
TERENURI PĂȘUNI, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 DIN HCL NR.
15/2014 PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNOR TERENURI AGRICOLE CU DESTINAȚIA PĂȘUNE
COMUNALĂ
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

Da, sigur, este normal să modificăm obiectul contractului de închiriere în ce priveşte
păşunea închiriată în baza hotărârii consiliului local.
În altă ordine de idei, dar referitor la chestiunea redevenţei şi a taxei pe teren, anul acesta
se conturează faptul că Asociaţia crescătorilor de taurine nu va mai putea depune cerere în nume
propriu; nu văd cum vor reuşi să îşi achite chiria şi taxa pe teren, precum şi majorările de
întârziere.
Situaţia nu este foarte buna pentru Asociaţie, dar nici pentru dl Cernat Viorel, lor nu li s-a
acordat încă subvenţia şi nu au avut de unde să plătească chiria şi taxa pe teren, iar penalităţile şi
majorările de întârziere se calculează în continuare. Trebuie să găsim o portiţă de rezolvare a
chestiunii. Trebuie să ne interesăm inclusiv la Instituţia Prefectului să solicităm un punct de
vedere.
Dl Stângă Costică– viceprimar

Dacă s-ar fi acordat subvenţia în decembrie 2015, aşa cum au primit-o majoritatea, nu
erau acum aceste probleme.
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. 32 din 2016.
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Pct.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA MEMBRILOR
CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII
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 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. 33 din 2016.
Pct.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA MICROBUZULUI FIAT VS03-YBN CĂTRE UAT BOGDĂNEŞTI
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 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. 34 din 2016.
Pct.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE
ŞEDINŢĂ
Preşedintele de şedinţă constată că proiectul de hotărâre nu este însoţit şi de propunere în

acest sens. Propun pe dl Codreanu Ionel.
Dl Mâţă Ioan – preşedinte de şedinţă
Nu sunt alte propuneri. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi
Împotrivă? 0 Abţineri? 0

Mulţumesc, A fost adoptata Hotărârea cu nr. 35 din 2016.
Pct.12. Diverse. Întrebări. Interpelări.
Dl Pletia Tomeo – consilier local

La râpă la Stamatin este foarte grav ce se întâmplă acum, gura de canalizare dă pe afară
într-una, chiar în pârâu, e şi un miros insuportabil, dar mai ales, avem teama că sunt făcute o serie
de reclamaţii la Mediu.
Dl Stângă Costică– viceprimar

Pentru a funcţiona staţia de epurare este necesar să fie racordate cel puţin 500 de
gospodării. Mergem să îi identificăm pe toţi cei racordaţi la ţeava de canalizare.
Dl Dorobanţu Ion– primar

Este absolut necesar să reuşim să dăm drumul la staţia de epurare.

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

Dl Stângă Laurenţiu – secretar

Vă reamintesc obligația dumneavoastră de a completa și depune declarațiile de avere și de
interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor publice, în acest sens, vă rog, domnule președinte de ședință, întăriți
această rugăminte și motivați pe aleșii locali să dea curs obligației legale, mai ales că, anul acesta
este an electoral; este necesar să acordați atenție sporită corectitudinii datelor completate; mai
mult, pentru cei care nu vor mai ocupa un mandat de ales local, aceștia trebuie să depună o nouă
declarație în termen de 15 zile de la încetarea mandatului. În acest sens, iată, vă pun la dispoziție
pe masa de ședință formulare de declarații de avere și de interese.
Dl Mâță Ioan – preşedinte de şedinţă

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

17 03 2016
Preşedinte de şedinţă,
MÂȚĂ IOAN

Secretar,
Stângă Laurenţiu

