ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 23.01.2020, în şedinţa ordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 7 din 17.01.2020

Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 11 consilieri din 11 convocaţi prin invitația nr. 254/17.01.2020, însoțită de materialele
înscrise pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.12.2019
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în ziua
de 23.12.2019
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local
ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2020
4. Proiect de hotărâre referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților
personali desfășurată în semestrul II al anului 2019
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii anteriori
pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Leorda pentru anul 2020
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare a comunei Leorda la
Asociația Audit Public Intern Consult Botoşani
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Leorda
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul IV al anului 2019
10. Diverse
În temeiul art. 135 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dl.
primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:
- Proiect de hotărâre privind modificarea categoriei de încadrare a Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Leorda
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de achiziție publică și a
Programului achiziţiilor publice pe anul 2020
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Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, care este aprobată cu un număr de 11
voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.12.2019
Dl. Angheluşi – vă rog să interveniţi concis la fiecare punct.
Dl. Grădinaru – de obicei ne confruntăm cu aceeaşi problemă: în procesele-verbale
nu sunt consemnate şi intervenţiile mele. Vă rog, domnule preşedinte să supuneţi la vot
aprobarea procesului verbal cu următoarea completare: „la punctul 7 – mă abțin la acest
proiect de hotărâre deoarece tariful de 4,5 lei mi se pare prea mare față de anul anterior”.
Dl. primar – nu noi mărim tarifele.
Dl. viceprimar – eu am fost la ședințele asociației și nu a fost cvorum. Oricum
consiliul județean are majoritate de voturi.
Dl. primar – diferența de bani trebuie asigurată de consiliul local până la concurența
sumei aprobate.
Dl. Angheluși – nu discutăm din nou tarifele, ci completarea procesului-verbal al
ședinței cu intervenția dlui Grădinaru. Ori discutăm la subiect ori la diverse, vă rog.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, cu completarea
intervenției domnului Grădinaru în forma solicitată, care se adoptă cu un număr de 11
voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în
ziua de 23.12.2019
Dl. Angheluși – pe viitor ar fi mai bine să ne înscriem la cuvânt dacă nu ne
înțelegem.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes
local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2020. Inițiator –
primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – anual stabilim planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi
efectuate de beneficiarii de ajutor social. Comisia de cultură a dat aviz pozitiv acestui
proiect.
Dl. Maloș - am analizat acest proiect de hotărâre și am ajuns la concluzia că se
încadrează în prevederile legale menționate.
Dl. Angheluși – înțeleg că acest proiect a fost formulat în baza unor previziuni și că
trebuie să îndeplinim această cerință legală.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
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4. Proiect de hotărâre referitor la însușirea raportului privind activitatea
asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019. Inițiator – primar
Dulgheru Ștefan
Dl. Angheluși – proiectele din această ședință necesită majoritate simplă.
Dna. Vicol Liliana dă citire raportului privind activitatea asistenților personali
desfășurată în semestrul II al anului 2019.
Dl. Angheluși – este bine că la noi asistenții au grijă de copiii bolnavi.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii
anteriori pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare. Inițiator –
primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – proiectul de hotărâre a fost și la comisia economică. Este prevăzut în
raportul de specialitate unde avem nevoie de acești bani.
Dl. Grădinaru – domnule primar, pentru ce s-a plătit această sumă la Corp C?
Dl. primar – pentru diferența de lucrări finalizată în anul 2019: alee, fosă, centrală,
instalația termică, conform situației de lucrări care este disponibilă pentru a fi consultată.
Dl. Grădinaru – la amenajare spațiu public?
Dl. primar – am mai făcut niște bănci pe care le vom monta acolo unde sunt cerințe.
Unele au fost renovate pentru că s-au mai rupt.
Dl. Angheluși – cei interesați pot solicita situațiile.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Leorda pentru anul
2020 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”. Inițiator
– primar Dulgheru Ștefan
Dl. Angheluși – noi suntem membri în această asociație de dezvoltare, iar în baza
Protocolului trebuie să plătim cotizație.
Dl. primar – s-a stabilit 625 lei/trimestru, în total 2.500 lei pe an.
Dl. Grădinaru – suma este deja stabilită pentru toate comunele la fel.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare a comunei Leorda
la Asociația Audit Public Intern Consult Botoşani. Inițiator – primar Dulgheru
Ștefan
Dl. primar – avem obligația să facem anual misiuni de audit. Momentan avem
misiune pe achiziții publice.
Dl. Angheluși – am prins și veche structură CFI; după revoluție ne-am familiarizat și
noi cu auditul. Cred că este rentabil să plătim această sumă decât să angajăm un auditor
intern și să plătim dublu pentru salariu.
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Nefiind discuții, se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Leorda. Inițiator – primar Ștefan Dulgheru
Dl. primar – de la 1.01.2020 s-a majorat salariul minim la 2230 lei. Salariile au fost
stabilite pe funcții conform negocierilor prin înmulțirea coeficienților din anexă cu salariul
minim brut pe țară.
Dl. Angheluși – conform OUG nr. 1/2020 demnitarilor și aleșilor nu li s-a mărit
indemnizația. Conform legii, la bază este salariul minim pe economie. Fiecare ia salarii în
funcție de gradație și coeficient. Gradația reprezintă sporul de vechime. Foarte mulți
oameni iau salariu corespunzător gradației 5 întrucât au vechime foarte mare. La timpurile
de astăzi nu cred că sunt salarii foarte mari.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 8 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul IV al anului 2019. Inițiator
– primar Ștefan Dulgheru
Dl. primar – aproape peste tot am făcut economii.
Dl. Angheluși – sunt impresionat de aceste realizări, în special de încasările
veniturilor peste limita programată. De aceea am avut un motiv în plus să susțin mărirea
salariilor pe 2020. Deci, cei care lucrează cu domnul primar organizează cu strictețe
cheltuielile comunității.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 9 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
Se trece la punctul suplimentar al ordinii de zi:
10. Proiect de hotărâre privind modificarea categoriei de încadrare a
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Leorda. Inițiator –
primar Ștefan Dulgheru
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 10 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
11. Proiect de hotărâre aprobarea Strategiei de achiziție publică și a
Programului achiziţiilor publice pe anul 2020. Inițiator – primar Ștefan Dulgheru
Dl. primar – anual aprobăm această strategie cu propuneri a ceea ce intenționăm să
facem.
Dl. Grădinaru – este curios dacă am avea bani pentru toate aceste planificări.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 11 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți.
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Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ANGHELUȘI CONSTANTIN

P. SECRETAR GENERAL,
DIAC-MILATINOVICI LUCIAN
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