ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr. 3581
din 27.05..2014
PROCES VERBAL
Incheiat astăzi
27 mai
2014 în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local
unde sunt prezenţi un număr de 7 consilieri din totalul de 9 cât compun consiliul local,
lipsind motivat d-na consilier Barabulă Mariana fiind în concediu medical şi nemotivat dl.
consilier Aniţoaiei Tudorel .
La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei .
Şedinţa ordinară a fost convocată prin dispoziţia nr. 92 din 22.05.2014 iar
ordinea de zi a fost transmisă prin convocatorul nr 3574 din 22.05.2014 şi invitaţia
nr.3575 din 22.05.2014 .
Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia public locală ,republica,cu modificările şi completările
ulterioare , declar şedinţa deschisă şi îl rog pe domnul consilier Gavriloaie Vasile , să
preia conducerea lucrărilor şedinţei.
Dl. consilier Gavriloaie Vasile preia lucrările şedinţei , mulţumind pentru încrederea
acordată .
În conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei
publice locale modificată,completată şi republicată domnul primar, Brînză Pamfilică
propune următoarea ordine de zi ;

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal întocmit în şedinţa anterioară
- Susţine secretarul UAT
2 Raport de activitate al comisiei învãtãmânt, sãnãtate şi familie , culturã , culte,
turism , protectie socialã, activitãti sportive si de agrement
- susţine preşedintele comisiei
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea taxelor şi impozitele locale pentru anul 2015
- susţine Primar Brînză Pamfilică
4. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local
- susţine primar Brînză Pamfilică
5. Proiect de hotărâre pentru alegere preşedinte şedinţă pentru lunile iunie,iulie,august
2014.
-susţine Primar Brînză Pamfilică
6. Probleme curente ale administraţiei publice locale .
Dl.consilier Gavriloaie Vasile Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi
propus de domnul primar
Cine este pentru ordinea de zi ? ( 7 voturi ) Împorivă ? (0 voturi) abţineri (0 voturi )
proiectul a fost aprobat în unanimitate ,
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni nr. 28 privind
aprobarea ordinei de zi , cu unanimitate de voturi.
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, dau cuvântul doamnei secretar Rusu Gica să supună la vot
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Cucuteni din data de
29.04.2014.

D-na . secretar Rusu Gica : domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesulverbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29.04.2014 înregistrat sub nr.
3551 din 29.04.2014 şi care a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de
internet cu procesul verbal nr. 3552 din 29.05.2014 .
Cine este pentru ? ( 7 voturi) Împorivă ? ( 0 voturi ) abţineri ? (0 voturi ) proiectul a
fost aprobat în unanimitate .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni nr. 29 privind
aprobarea
procesului
verbal
,
cu
unanimitate
de
voturi
.
La punctul 2 al ordinei de zi ,dl. Consilier Stupcanu Viorel , secretarul comisiei
învãtãmânt, sãnãtate şi familie , culturã , culte, turism , protectie socialã,
activitãti sportive si de agrement prezintă Raport de activitate al comisiei .
Dl.consilier Gavriloaie Vasile la punctul 3 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar
Brânză Pamfilică care prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2015
.
Dl. Primar Brînză Pamfilică: precizez că impozitele şi taxele propuse pentru anul 2015
sunt ca şi anul acesta , bonificaţia pentru cei ce plătesc până la 31 martie va fi de 10%
dar se mai adaugă taxa pentru salubritate , motivate de faptul că suntem obligaţi a
încheia contract cu o firmă specializată , ceea ce am făcut şi pentru acoperirea preţului
din contract este necesar a se încasa de la populaţie .Am propus noi pentru o familie cu
1-2 persoane suma de 36 lei / an iar familiile 3-6 persoane şi peste -60 lei / an .
Dl.consilier Gavriloaie Vasile Dacă sunt întrebări ?
Dl. Tun Mihaiu ; dacă în casă este o singură persoană tot 36 lei plăteşte / an ?
Dl. Primar: da
Dl. Huţuleac Ionel :când se încheie contractul cu persoane ?
Dl. Brînză Pamfilică : contractual este încheiat cu primăria , nu se încheie cu persoane.
Dl. Stupcanu : suma se încasează de primărie , odată cu impozitul ?
Dl. Brînză Pamfilică : da
Dl Gavriloaie Vasile : Mai sunt întrebări ? Nu sunt . Supun la vot proiectul de hotărâre .
Cine este pentru ? ( 7 voturi) Împorivă ? ( 0 voturi ) abţineri ? (0 voturi ) proiectul a
fost aprobat în unanimitate .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al
comunei Cucuteni nr. 30 privind
impozitele şi taxele locale pentru anul 2015
, cu unanimitate de voturi.
Dl.consilier Gavriloaie Vasile la punctul 4 dă cuvântul dl.-ului primar Brînză Pamfilică
care prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea bugetului local 2014 .
Dl.consilier Gavriloaie Vasile Dacă sunt întrebări ? Nu sunt . Supun la vot proiectul de
hotărâre .
Cine este pentru ? ( 7 voturi) Împorivă ? ( 0 voturi ) abţineri ? (0 voturi ) proiectul a
fost aprobat în unanimitate .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni nr. 31 privind
modificarea bugetului local 2014 , cu unanimitate de voturi
Dl.consilier Gavriloaie Vasile la punctul 5 al ordinei de zi se solicită să se facă
propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie,iulie, august 2014
Dl. Consilier Stupcanu Viorel propune preşedinte de şedinţă pe următoarele 3 luni pe dl.
Consilier Huţuleac Ionel . Propunerea făcută fiind supusă la vot este aprobată în
unanimitate de voturi .
Se dă cuvântul dl. Primar Brînză Pamfilică pentru a prezenta proiectul de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie, iulie, august 2014 .

Dl.consilier Gavriloaie Vasile Dacă sunt întrebări ? Nu sunt . Supun la vot proiectul de
hotărâre .
Cine este pentru ? ( 6 voturi mai - puţin persoana desemnată) Împorivă ? ( 0 voturi )
abţineri ? (0 voturi ) proiectul a fost aprobat în unanimitate .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni nr. 32 privind
aprobarea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie,iulie,
august 2014 , cu unanimitate de voturi
Dl.consilier Gavriloaie Vasile întreabă dacă este cineva dintre consilieri care vrea
să i-a cuvântul .
Dl. Consilier Bârzu Gheorghe , face cunoscut că pentru adunarea gunoiului menajer
vom face fluturaşi şi personal se va deplasa la domiciliului persoanelor pentru ai informa
ce gunoi se va colecta, graficul de preluare şi taxa stabilită .
Dl. Consilier Gavriloaie Vasile propune ca o dată cu înştiinţarea să se prevadă şi unele
sancţiuni pentru cei ce nu respectă , sunt persoane care aruncă gunoi, sticle, papuci la
capăt de pod şi sunt câteva persoane .
Dl. Consilier Huţuleac Ionel arată că acum s-a mai redus numărul celor ce aruncă
gunoiul aiurea , făcând observaţie la cei văzuţi a promis şi nu se mai aruncă .
Dl. Stupcanu Viorel mulţumeşte pentru faptul că s-a rezolvat problema reparării
drumului .
Dl.Huţuleac Ionel solicită să se rezolve cu adăpătoarea la animale din satul Săcăreşti .
Dl. Stupcanu Viorel spune că nu este posibil cu tractorul , să mai iasă şi oamenii să nu
aştepte numai de la primar mai ales că nici nu se poate intra .
Dl. Primar ; vacarii s-au învăţat rău că aduc animalele la comandă la apă , în jumătate
de oră să bea apă şi apoi să iasă la stanişte pe deal pentru a putea să se odihnească şi ei
dar dacă ar lăsa animalele 2 ore pe pârâu ar bea pe rând apă .
Dl. Primar Brînză Pamfilică propune consilierilor locali ca din cantitatea de ciment ce o
avem în stoc la primărie pentru repararea remizei , să dăm o tonă bisericii Săcăreşti
pentru a finaliza lucrările la casa de prăznuire , aceasta prin împrumut sau donaţie .
Consilierii aprobă cu 7 voturi pentru să se doneze o tonă de ciment , fiind o parohie
mică, cu enoriaşi în vârstă şi neputincioşi.
Dl. Consilier Ungureanu Valentin întreabă dacă la biserica Băiceni este un proiect
aprobat pentru consolidare sau reparare. Dl. Primar arată că nu este nici un proiect ,
biserica fiind monument istoric sunt necesare mai multe aprobări , costă enorm avizele şi
aprobările .Se va încerca să se facă ceva consolidări a temeliei .Sperăm ca Uniunea
Europeană să dea fonduri pentru monumente istorice .Fiind 16 biserici monumente
istorice în judeţul Iaşi , printre care şi cea din satul Băiceni , nu este voie să se schimbe
nimic .
Nemaifiind alte probleme de discutat se declară şedinţa închisă .
Şedinţa se încheie la ora 10,15 .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal .
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