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PROCES VERBAL
Incheiat astăzi
25 februarie 2014 în cadrul şedinţei ordinare a
consiliului local unde sunt prezenţi un număr de 8 consilieri din totalul de 9 cât
compun consiliul local, lipsind motivat d-na consilier Barabulă Mariana fiind în
concediu medical , şedinţă ce a fost convocată prin dispoziţia nr. 36
din
20.02.2014 şi convocatorul nr 319 din 20.02.2014
La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei , personae cu
munci de răspundere din cadrul comunei – dl. Agent Bodoga Văleanu Alexandru
şi din cadrul unităţii –d-na asistent social Vasiloaie Alina-Mihaela .
În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 215/2001 , şedinţele
consiliului local
fiind publice participă şi d-na Dominte Elena şi Tudosiea
Manolică
Dl.Primar Brînză Pamfilică solicită preşedintelui de şedinţă ales pentru 3
luni să preia lucrările ultimei şedinţei pentru care a fost ales .
Dl. consilier Stupcanu Viorel preia lucrările şedinţei , mulţumind pentru
încrederea acordată , arată că şedinţa este statutară şi în conformitate cu
prevederile art.43 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale
modificată,completată şi republicată domnul primar, Brînză Pamfilică supune
spre aprobare următoarea ordine de zi ;
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
2. Raportul anual al viceprimarului privind activitatea desfăşurată în raport cu atribuţiile cei
revin
3. Raportul anual al activităţii desfăşurate de d-nii consilieri Huţuleac Ionel şi Miron Vasile
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată de către
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap în semestrul II 2013- iniţiator Brînză
Pamfilică .
5. Proiecte de hotărâri privind concesionarea unor suprafeţe de teren din domeniul public şi
privat al comunei – iniţiator Brînză Pamfilică .
6. Două Proiecte de hotărâre
, pentru concesionarea păşunei comunale – iniţiatori
viceprimar Bârzu Gheorghe şi consilier Aniţoaiei Tudorel .
7. Probleme curente ale administraţiei publice locale .
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu 8
voturi pentru, 0 abţineri,0 împotrivă , din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât
compun consiliul local , adoptând hotărârea nr.9 ,care se anexează şi se
păstrează la dosarul de şedinţă .

D-na Dominte Elena , care asistă la şedinţa consiliului local , solicită prin
cerere adresată preşedintelui de şedinţă să-i aprobe înscrierea la cuvânt la
punctul Diverse de pe ordinea de zi .
Dl. Preşedinte citeşte cererea adresată consilierilor prezenţi . D-na secretar
Rusu Gia prezintă dl-ului preşedinte prevederile Legii 215/2001 –legea
administraţiei publice locale art. 52 cu privire la persoanele care asită la
şedinţele consiliului lopcal şi cine au dreptul de a lua cuvântul . Dl. Preşedinte
prezintă în plen prevederile legii , consilierii aprobă respectarea legii .
Se dă cuvântul
la punctul 1 al ordinei de zi , secretarul unităţii
administrative teritoriale arată că conform prevederilor art. 42 al.(5) din Legea
nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale,modificată şi completată prin
Legea nr. 286/2006 republicată şi modificată prin Legea nr. 35/2008 , se
impune aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, bineînţeles cu
formularea de obiecţiuni pe marginea acestuia de către oricare dintre
participanţii la şedinţă. În mod obisnuit, procesele verbale sunt afişate la
afişierul din primărie, dar fiind unele reclamaţii , afirmaţii din partea unor
persoane void a citire procesului verbal . Se supune la vot procesul verbal nr.
159 din 28.01.2014 încheiat în şedinţa consiliului local din 28.01.201413 ,
nefiind obiecţiuni au fost aprobate în forma redactată cu 8 voturi pentru, 0
împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât compun
consiliul local, adoptând hotărârea nr. 10 , care se anexează şi se păstrează la
dosarele de şedinţă .
La punctul 2 al ordinei de zi dl viceprimar Bârzu Gheorghe prezintă Raportul
anual activitatea desfăşurată în raport cu atribuţiile cei revin .
La punctul3 al ordinei de zi se dă cuvântul dl consilier Miron Vasile
pentru a prezenta raportul anual de activitate ,
care se anexează şi se
păstrează la dosarele de şedinţă .
Dl. Consilier Huţuleac Ionel informează că nu a avut timp să prezinte raportul
de activitate ocupându-se de înmormântarea lui Duca Petruţă, o persoană
singură fără rude .
La punctul 4 al ordinei de zi dl primar Brînză Pamfilică ,prezintă expunerea
de motive cu privire la Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap din comuna Cucuteni ,pentru semestrul lI 2013 .
D-na asistent social Vasiloaie Alina-Mihaela prezintă Raportului pentru activitatea
desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din comuna Cucuteni ,pentru
semestrul lI 2013 .
Dl. Primar iniţiatorul proiectului de hotărâre prezintă proiectul pentru aprobarea
Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
din comuna Cucuteni ,pentru semestrul lI 2013 .
D-na Dominte Elena revine cu o nouă cerere prin care solicită
preşedintelui de şedinţă să –i motiveze refuzul de ai da cuvântul . Preşedintele
de şedinţă srie rezoluţia pe cererea formulată restituind-o .
La punctual 5 al ordinei de zi dl. Primar prezintă expunerea de motive , proiectul de
hotărârie , raportul privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public şi privat al comunei Cucuteni .
Dl. Consilier Tun Mihaiu arată că suprafaţa propusă pentru concesionade 1000 mp pentru
construcţie locuinţă face parte din domeniul public şi după câte ştie este prinsă în PUG ca
rezervă pentru construcţii speciale şi este surprins că se scot la licitaţie pentru

concesionare .Dacă comuna va avea vreodată de a face o construcţie unde o va realize
neavând teren . Cei ce vor să-şi facă casă au posibilitatea să cumpere că sunt atâtea case
părăsite şi ar avea de unde cumpăra . Consilierii se agită iar Dl. Consilier Gavriloaie Vasile
arată că aeastă suprafaţă a fost aprobată de toţi consilierii pentru întocmirea documentaţiei
necesare în vederea concesionării atunci a votat pentru şi acum împotrivă ? Ce fel de
consilierI suntem .
Se aduc mai multe argumente de consilierii prezenţi cu privire la seriozitatea îndeplinirii
mandatului de consilier .
Dl. Viceprimar arată că aşa cum faceţi recomandare să cumpere
cei care vor să
construiască locuinţa când va fi nevoie se vor cumpăra dacă va fi cazul . Avem suprafaţa
de 1,00 ha la secţie unde se pot realiza dar ce investitor vine la Cucuteni când deocamdată
nu au ceea ce ne este necesar .
La punctul 6 al ordinei de zi fiind două proiecte de hotărâri pentru concesionarea păşunei
comunale – iniţiatori viceprimar Bârzu Gheorghe şi consilier Aniţoaiei Tudorel , dl. Consilierviceprimar Bârzu Gheorghe prezintă proiectul de hotărâre iniţiat , Regulamentiul de
păşunat în anul 2014 şi Regulamentul de concesionare a păşunii conform OUG 34/2013 şi
a HG 1064/2013- Normele metodologice pentru
aplicarea OUG 34/2013 , avizul de
legalitate a compartimentului de resort şi raportul de avizare al comisiei pe domenii .D-na
secretar întreabă dacă proiectul de hotărâre a fost afăcut public ,prezetând proces verbal de
afişare spre luare la cunoştinţă .
Dl. Preşedinte dă cuvântul dl. Consilier Aniţoaiei Tudorel pentru a prezenta şi susţine proiectul
de hotărâre inţiat , care refuză , consilierii insistă argumetându-i că nici Raportul de activitate
nu a vrut să-l prezinte , acum nici proiectul de hotărâre care l-a iniţiat .
Dl. Consilier Aniţoaiei Tudorel răspunde că a prezentat dl Bârzu ( adică dl. Viceprimar) şi el
un mai are ce prezenta..Proiectul se anexează la dosarul şedinţei –arhivă- .
Dl. Viceprimar Bârzu Gheorghe , arată că a avut întâlniri în satele Cucuteni şi Bărbăteşti
cu deţinătorii de animale aducându-le la cunoştinţă prevederile legilor păşunii . Urmează ca şi
în satele celelalte să ne întâlnim cu cetăţenii să organizăm păşunatul corect astfel ;
Joi 27.02.2014 orele 10 în satul Băiceni şi la orele 14,00 în satul Săcăreşti .
Dl. Consilier Aniţoaiei Tudorel întreabă de ce nu se dă păşunea aşa cum a fost a bunicilor
noştri şi de ce să se concesioneze.
Dl. Viceprimar Bârzu Gheorghe răspunde că păşunea este în domeniul privat al comunei în
administrarea UAT Cucuteni şi se face concesionarea conform prevederilor legii păşunii .
Dl. Consilier Tun Mihaiu arată
că ceea ce se spune ca suprafaţă de 0,3 ha / cap /UVM
este prea puţin .Cum poate un om păşuna un animal pe 30 ari o vară întreagă ?. Solicită
relaţii cu privire la subvenţia pe suprafaţa de păşune .Referitor la Asociaţia Cresc ătorilor de
animale ar fi fost bine a se alege pe fiecare sat .Păşunea a fost a oamenilor şi acum să o
concesionăm ? Dl. Viceprimar întreabă de ce nu a făcut rost de acte cât a fost primar şi a
aplicat prevederile Legilor fondului funciar de a fi restituit foştilor prorietari şi să nu rămână
la comună .
De asemeni dl. Viceprimar dă răspuns cu privire la suprafaţă prevăzută în lege şi la
Asociaţia crescătorilor de animale .
Prolemele înscrise pe ordinea de zi s-au epuizat se trece la votarea proiectelor de hotărâri
, prezedinte invită persoanele car au asistat la şedinţa de consiliu să părăsească sala
,lucrările şedinţei continuând .
Se supune la vot Raportul de activitate al dl.ului viceprimar , consilierii luând act , nefiind
obiecţiuni au fost aprobate în forma redactată cu 8 voturi pentru, 0 împotrivă ,
0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât compun consiliul local,

adoptând hotărârea nr. 11 , care se anexează şi se păstrează la dosarul de
şedinţă .
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru activitatea
desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din comuna Cucuteni ,pentru
semestrul lI 2013 ,
Secretarul UAT întreabă dacă cei prezenţi sunt sub incidentul art. 46 din Legea
administraţiei publice locale, republicată , nici un consilier nu anunţă acest
lucru .
Nefiind obiecţiuni au fost aprobate în forma redactată cu 8 voturi pentru, 0
împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât compun
consiliul local, adoptând hotărârea nr. 12 , care se anexează şi se păstrează la
dosarul de şedinţă .
Se supune la vot proiecul de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a
unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public şi privat al comunei Cucuteni .
Secretarul UAT întreabă dacă cei prezenţi sunt sub incidentul art. 46 din Legea
administraţiei publice locale, republicată , nici un consilier nu anunţă acest lucru.
Nefiind alte obiecţiuni din afara celor prezentate mai sus au fost aprobate în
forma redactată cu 7 voturi pentru, 1 împotrivă ( dl. Tun Mihaiu) ,0 abţineri ,
din 8 consilieri prezenţi din totalul de 9 cât compun consiliul local, adoptând
hotărârea nr. 13 , care se anexează şi se păstrează la dosarul de şedinţă .
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la concesionarea păşunei comunale
Secretarul UAT întreabă dacă cei prezenţi sunt sub incidentul art. 46 din Legea
administraţiei publice locale, republicată , nici un consilier nu anunţă acest lucru.
Nefiind alte obiecţiuni din afara celor prezentate mai sus au fost aprobate în forma
redactată cu 8 voturi pentru, 0 împotrivă ,0 abţineri , din 8 consilieri prezenţi din totalul de
9 cât compun consiliul local, adoptând hotărârea nr. 14 , care se anexează şi se păstrează
la dosarul de şedinţă .
La punctul 7 al ordinei de zi – probleme curente ale administraţiei publice locale , dl. Primar
Brînză Pamfilică prezintă adresa nr. 86 din 10.02.2014 a Scolii Gimnaziale „Petru Poni”
Cucuteni prin care solicită desemnarea altei persoane din partea consiliului local în consiliul
de administraţie al şcolii deoarece dl. Gavriloaie Vasile nu a fost la nici o şedinţă în anul
şcolar 2013-2014 . Fiind întrebat , dl. Consilier arată că nu a fost convocat niciodată .
Consilierii hotărăsc ca în consiliul de administraţie al Şcolii să fie tot dl. Gavriloaie Vasile , iar
atunci când sunt programate şedinţele de consiliu să fie convocat legal .
Dl. Agent Bodoga-Văleanu Alexandru informează că în zona Hârlău sunt furturi la
gospodăriile cetăţenilor de persoane de etnie rromă care sub pretextul că vând produse
ambulant în special la persoane în vârstă care sunt mai vulnerabile , îi pândesc şi le dispar
bunuri , bani . Solicită consilierilor să avertizeze persoanele în vârstă să nu intre în discuţii
cu astfel de persoane străine . Când sunt persoane străine în satul respectiv să fie anunţat
imediat poliţia pentru a preveni furturile la persoanele vulnerabile .
Dl. Consilier Huţuleac Ionel întreabă cum de nu se iau măsuri cu unele persoane care aduc
lemne cu titirul , dacă au forme de provenienţă şi punctul de desfacere . Spun asta că
pentru cei care aduceau o căruţă de lemne erau opriţi , întrebaţi de unde le au iar cei cu tirul
distribuie fără nimic – au punct de desfacere – cu forme legale ?
Dl. Consilier Aniţoaiei Tudorel întreabă cine a fost la pregătire pentru calculatoarele donate
bibliotecii . D-l primar răspunde că a fost d-na Vasiloaie Alina-Mihaela .
De asemeni dl. Consilier întreabă dacă dl. Casier Rusu Ioan şi-a dat demisia , că aşa spun
oamenii , dl. Primar a răspuns că nu . Întreabă de asemei pe d-na secretar cu privire la
concesionarea suprafeţei de teren de lângă Racliş Ionel , cine a aprobat concesionarea ,

cine a fost în comisie şi cine a depus oferte . D-na secretar dă răspuns şi anume că a fost
aprobată licitaţia de consiliul local , s-a stabilit comisia de licitaţie prin dispoziţia primarului şi
că au fost depuse 3 oferete din care 2 oferte a celor 2 surori ale dvs. dl.consilier şi o
persoană din Tg-Frumos .
Dl. Consilier Aniţoaiei Tudorel susţine că nu a fost aprobată în consiliul local şi că
Dominte Elena nu a depus nici o ofertă .
În susţinerea celor afirmate, secretarul UAT Cucuteni prezintă consilierii dosarul licitaţiei din
data de 16.07.2012 şi anume ;
- Hotărârea nr. 28 adoptată în şedinţa consiliului local din 28.03.2012 , - dispoziţia primarului de constituirea comisiei de concesionare din care face parte dl.
Viceprimar va preşedinte, dl. consilier juridic – avocat Iuga Cătălin şi dl. Consilier
principal Perju Marcel -gestionar domeniul public şi privat
- Au fost depuse 3 oferte ; Dominte Elena , Mihoc Cezar Ionuţ , Rusu Marcela
- Publicarea licitaţiei în două ziare locale şi la sediul primăriei pentru data de
16.07.2012
- Procesul verbal al licitaţiei
- Raportul de adjudecare
Văzând documentele prezentate dl. Consilier se ridică cometând că dacă d-na secretar nu-i
făcea reclamaţie la poştă el nu sesiza Instituţia Prefectului , părăsind sala .
Pentru a cunoaşte d-nii consilieri conflictul iscat între consilier Aniţoaiei Tudorel şi secretarul
Unităţii administrative teritoriale ,aceasta prezintă sesizarea iniţiată de dl. Consilier la
Instituţia Prefectului , citaţia de chemare în comisia de disciplină , documentele de apărare
împotriva acuzelor aduse . Dl. Consilier Tun Mihai intervine spunând că o să spună de unde
au pornit toate aceste acuze , reclamaţii .
Pentru a nu mai avea acuzii de genul că secretara îi face proşti pe consilieri , că secretara
conduce şi face ce vrea în şedinţele consiliului local şi consilierii nu ştiu nimic ce semnează ,
vă rog să fiţi deacord să procurăm un reportofoniu pentru a înregistra toată şedinţa , să
facem CD să-l putem păstra la dosarul şedinţei şi de ce nu al depune la Instituţia
Prefectului.
Consilierii sunt deacord , dl. Primar asigurându-ne că la şedinţa următoare vom avea
asemenea aparat .
Nemaifiind alte probleme de discutat se declară şedinţa închisă .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
STUPCANU VIOREL

CONTRASEMNAT
SECRETAR
GICA RUSU

Prezentul dosar conţine un număr de_____
( _________________) file numerotate şi sigilate de noi .

Preşedinte şedinţă

Secretar

