ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 14.12.2021, în şedinţa extraordinară-de îndată a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 143 din 14.12.2021
Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr de 9
consilieri din 11 convocaţi prin dispoziția nr. 1143/14.12.2021. Lipsește dna. Luca Petronela și
dl. Ferlai Marcel. Materialele înscrise pe ordinea de zi au fost comunicate consilierilor locali pe
suport hârtie și WatsApp.
Ordinea de zi și proiectele de hotărâre sunt supuse la vot deschis.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
1. Aprobare rectificare buget local
Se supune la vot ordinea de zi propusă de dl. primar. Se aprobă cu un număr de 9 voturi
pentru.
Dl. primar roagă să fie invitată și dna. Nistor Lucia, șefa biroului contabilitate.
Domnul primar predă cuvântul președintelui de ședință.
Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi:
1. Aprobare rectificare buget local
Dl. primar- este necesară această rectificare, ca urmare a socilitărilor primite de la ANAF
de a returna anumite sume.
Dl. Angheluși roagă pe dna. Nistor să ofere mai multe relații despre această rectificare,
fiind în domeniu.
Dna. Nistor-nu se solicită retunare de sume de la tichete grădiniță, asistență socială,
încălzire. Trebuie să punem cota de 10% ptr. cheltuieli la asistenți sociali. La școală este
necesar virare de credite bugetare pentru plată facturi, pentru a nu deveni restante, lucrări de
reparare camere de vedere.
Dl. Grădinaru- spuneați despre lucrări la camerele de vedere. Sunt funcționale?
Dl. primar-sunt funcționale.
Nemaifiind discuții se supune la vot.
Se aprobă cu un număr de 9 voturi pentru.
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2. Diverse
Dl. primar-prezintă situația cu privire la paleții achiziționați și apoi returnați, informație
solicitată de dl. Grădinaru într-o ședință anterioară.
Dl. Grădinaru - dacă se poate ași dori o copie după hârtia ce o aveți.
Dl. primar-v-am răspuns solicitării prin informare în cadrul ședinței, conform
prevederilor legale.
Dl. Grădinaru-voi solicita acest lucru și în scris.
Dl. primar-prezintă și cum stă situația cu gestiunea motorinei. Persoana care a răspuns
până acum s-a pensionat și a fost desemnată o altă persoană. Este deficit de personal la
nivelul primăriei.
Dl. Grădinaru- autogrederul care a efectuat lucrări, ce bani s-au plătit, din cei 168.000
primiți de la Guvern? Să se facă lucrări doar pe porțiunile de drum afectate de inundații,
conform proiect și nu pe tot drumul..
Dl. primar-se folosește pentru acest lucru. Dacă s-a intevenit cu el în altă parte, a fost
pentru a menține drumurile în stare bună și a preveni o degradare a lor. Ce este rău că
am revizuit calitatea unui drum. Nu asta se dorește, să fie drumurile în stare bună?
Dl. Grădinaru- să nu se facă din acești bani, care au o destinație precisă. Solicită să fie
transparență totală în cheltuirea acestor sume.
-

Urmează o serie de discuții între dl. Grădinaru și dl. primar, pe marginea acestui
subiect, discuții în contradictoriu.

Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ANGHELUȘI CONSTANTIN

SECRETAR GENERAL,
LUNGU CORNEL
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