ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr. 3631 din 01.07.2014

PROCES VERBAL
Incheiat astăzi 01.07.2014 în cadrul şedinţei extraordinare 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 Tun Mihaiu .
La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei .
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin dispoziţia nr. 105 din 27.06.2014
iar ordinea de zi a fost transmisă prin convocatorul nr 3622 din 27.06.2014 .
Dl. Primar Brînză Pamfilică ; Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate
cu art.41 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia public locală ,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare , declar şedinţa deschisă şi îl rog pe domnul
consilier Huțuleac Ionel , să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
Dl. consilier Huțuleac Ionel
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 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de
Garantie nr. 8736 din 01.08.2013 a Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN
S.A. pentru proiectul integrat “Construire infrastructură pentru prevenire şi
protecţie împotriva inundaţiilor “ în comuna Cucuteni judeţul Iaşi .
- susţine primar Brînză Pamfilică
În temeiul prevederilor art.43 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare propun
completarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de 01.07. 2014 cu
următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Actul
Constitutiv şi Actului Adițional nr.12 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor
de Apă Canal Iaşi– ARSACIS
- susţine primar Brînză Pamfilică
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de
delegare agestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
- susţine primar Brînză Pamfilică

Dl.consilier Huțuleac Ionel ; Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii
de zi şi a completării acesteia propuse 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. 39 privind
aprobarea ordinei de zi , cu unanimitate de voturi.
Dl.consilier Huțuleac Ionel la punctul 1 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului
primar Brânză Pamfilică care prezintă ; proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
Prelungirii Scrisorii de Garantie nr. 8736 din 01.08.2013 a Fondului de Garantare
a Creditului Rural - IFN S.A. pentru proiectul integrat “Construire
infrastructură pentru prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor “ în
comuna Cucuteni judeţul Iaşi .
Dl.consilier Huțuleac Ionel 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. 40 privind
aprobarea Prelungirii Scrisorii de Garantie nr. 8736 din 01.08.2013 a
Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru proiectul
integrat “Construire infrastructură pentru prevenire şi protecţie împotriva
inundaţiilor “ în comuna Cucuteni judeţul Iaşi , cu unanimitate de voturi.
Dl.consilier Huțuleac Ionel la punctul 1 al completării ordinei de zi dă cuvântul
dl.
ului primar Brînză Pamfilică care prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Actului Adiţional nr.11 la Actul Constitutiv şi Actului Adițional nr.12 la Statutul
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS
Dl.consilier Huțuleac Ionel 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. 41
privind
aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Actul Constitutiv şi Actului Adițional
nr.12 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi–
ARSACIS , cu unanimitate de voturi .
Dl.consilier Huțuleac Ionel la punctul 2 al completării ordinei de zi dă cuvântul
dl.
ului primar Brînză Pamfilică care prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificărilor la Contractul de delegare agestiunii serviciului public de alimentare cu
apă şi canalizare .
Dl.consilier Huțuleac Ionel
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. 42
privind
aprobarea
modificărilor la Contractul de delegare agestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare , cu unanimitate de voturi .
Nemaifiind alte probleme de discutat se declară şedinţa închisă .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal .
Şedinţa se încheie la ora 10,20 .
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