ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.04.2020, ora 09.30, în şedinţa ordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 54 din 24.04.2020

Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 10 consilieri din 11 convocaţi prin invitația nr. 53/24.04.2020. Dl. consilier Grădinaru
Viorel lipsește motivat ca urmare a instituirii măsurii de izolare preventivă la locul de
muncă stabilită prin Ordonanța militară nr. 8 din 9 aprilie 2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19. Materialele înscrise pe ordinea de zi au fost
comunicate consilierilor locali pe suport hârtie și în format electronic.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 31.03.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată în ziua
de 07.04.2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul I al anului 2020
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pe anul 2019
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții
„Modernizare iluminat public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”
6. Proiect de hotărâre referitor la prezentarea raportului primarului privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Leorda în anul 2019
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale datorate de
persoane fizice şi juridice pe anul 2021
Se supune la vot ordinea de zi, prin vot deschis, la propunerea primarului, care este
aprobată cu un număr de 10 voturi din 10 consilieri prezenți.
Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2020
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în
ziua de 07.04.2020
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Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 9 voturi pentru și o abținere (dl. Urigiuc) din 10 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul I al anului 2020. Inițiator –
primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – acest proiect a fost înaintat către comisia economică care a studiat și știe
despre ce este vorba.
Dl. Angheluși – la poziția nr. 2- venituri proprii de ce nu este trecută nicio sumă, nu
s-a realiazat nimic? La cheltuieli s-a făcut economie față de suma care a fost inițial
planificată, care este motivul acestei economii? Servicii de dezvoltare-s-au făcut
cheltuieli. cine a primit banii care s-au cheltuit? Avem personal care lucrează pe secțiunea
dezvoltare?
Dl. primar – avem o echip din cadrul primăriei care lucrează la proiect european,
formată din două persoane.
Dl. Angheluși – cred că suma este prea mare.
Dl. primar – cred că trebuie să ne uităm în secțiunea din 2019.
Dl. Angheluși – dacă se trecea doar articolul nu se puneau semne de întrebare legate
de sumă.
Dl. primar – repet, sunt sumele pe anul 2019.
Dl. Angheluși – sunt planificări care nu s-au realizat. De ce? Referitor la cheltuielile
de personal s-a cheltuit doar un sfert din ce era planificat, este diferență prea mare, de ce?
S-a încasat mai mult decât era planificat și asta este bine.
Dl. primar – probabil s-a strecurat o greșeală la cheltuielile de personal, va verifica
doamna contabilă.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 9 voturi pentru și o abținere (dl. Urigiuc) din 10 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar pe anul 2019. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – proiectul de hotărâre a fost la comisia economică.
Dl. Angheluși – s-a întocmit complet și detaliat. Nu am niciun reproș. La cap. 67 sau făcut economii, asta e bine. La secțiunea dezvoltare au fost 45 de mii și s-au cheltuit
doar 25 de mii; de ce?
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 9 voturi pentru și o abținere (dl. Urigiuc) din 10 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții
„Modernizare iluminat public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”. Inițiator
– primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – prin acest proiect ne propunem modernizarea iluminatului public,
inițierea procedurii de finanțare din fondul de mediu a iluminatului stradal din comună.
Iluminatul va fi adus la standarde europene, avem o firmă de consultanță care se va ocupa
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de proiect, dar care va fi plătită doar după ce se va obține finanțarea. Tot ce se va întâmpla
pe parcursul proiectului se va discuta și aproba în ședință de consiliu local.
Dl. Angheluși – trebuie să dăm lumină comunei, nu să trăim în întuneric ca pe
vremea comunismului. Mă bucur că se va face acest proiect.
Dl. Urigiuc - și eu mă bucur dacă acest proiect se finalizează. Modernizări a
iluminatului au mai fost făcute, dar nu funcționează așa cum ar trebui și cum susține dl.
primar că funcționează. I-am tot adus la cunoștință că la Mitoc sunt 2 lămpi lipsă, dar nu
s-au luat măsuri nici până astăzi.
Dl. Angheluși – tot s-au făcut cârpeli prin unele locuri.
Dl. primar – cumpărarea a 50 de lămpi nu poate fi considerată modernizare a
iluminatului public.
Dl. Urigiuc – la Costinești au fost puse apoi scoase lămpile.
Dl. primar – au fost scoase de oameni și puse în curte, ca să le bată lor lumina în
curte și nu pe stradă.
Dl. Urigiuc – ar trebui lămpi și în curțile oamenilor ca să aibă lumină.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6. Proiect de hotărâre referitor la prezentarea raportului primarului privind
starea economică, socială şi de mediu a comunei Leorda în anul 2019. Inițiator –
primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – raportul a fost transmis și studiat de comisia economică.
Dl. Urigiuc – acest raport reflectă în mare activitatea administrației publice locale și
a primarului, care ca fiecare raport anual nu reflectă punctele tari și slabe. Am dori să
vedem care sunt deficiențele constatate în raportul controlului de la prefectură menționat
în proiectul de hotărâre. Nu am văzut să fie prezentat și aprobat niciunraport de activitate a
centrului de zi pentru copii, nu știm dacă au fost acordate alocații, ce s-a făcut cu banii și
cine a primit.
Dl. primar – banii pentru burse au fost virați către școală până la ultimul leu; dacă nu
s-au virat banii vina este a ordonatorului terțiar de credite; întrebați reprezentanții școlii ce
au făcut cu banii.
Dl. Angheluși – raportul anual al primarului pe anul precedent a fost prezentat
conform legii. Un lucru este cert, s-au realizat lucruri frumoase în comună, cu ajutorul
consiliului local care a aprobat derularea investițiilor, acesta este un prilej de a lăuda
primarul și consiliul local.
Dl. Maloș - de la an la an se văd îmbunătățirile din comună.
Dl. Angheluși – la cât mai multe proiecte care sunt benefice pentru comună, care
trebuie votate și nu putem fi împotrivă.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 9 voturi pentru și o abținere (dl. Urigiuc) din 10 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi:
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale datorate
de persoane fizice şi juridice pe anul 2021. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – îi dau cuvântul doamnei Cârcu care va citi pragurile prevăzute de lege.
Dna. Nedelcu – majoritatea cetățenilor sunt în șomaj tehnic și propun ca toate
impozitele să fie la pragul minim.
Dl. Butnariu – în condițiile actuale sunt mai și cele votate anul trecut.
Nefiind discuții, se supun la vot, individual, taxele și impozitele propuse în proiectul
de hotărâre, proiectul integral fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru din 10
consilieri prezenți.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MALOȘ VALERIAN

P. SECRETAR GENERAL,
DIAC-MILATINOVICI LUCIAN
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