ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 29.05.2020, ora 09.00, în şedinţa ordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 60 din 29.05.2020

Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 11 consilieri din 11 convocaţi prin invitația nr. 53/24.04.2020. Dl. consilier Grădinaru
Viorel, 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, participă la ședință prin videoconferință WhatsApp. Materialele înscrise pe
ordinea de zi au fost comunicate consilierilor locali pe suport hârtie și în format electronic.
Ordinea de zi și proiectele de hotărâre sunt supuse la vot prin vot deschis.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 30.04.2020
2. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de activitate a Centrului de zi
„Îngerașii Sfintei Maria” pe anul 2019
3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice, aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Leorda
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a consiliului local al comunei Leorda
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali pe anul
2020
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada
IUNIE – AUGUST 2020
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractelor de închiriere a
suprafețelor de pajiști disponibile și însuşirea actelor adiţionale la contractele de închiriere
a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Leorda
8. Informare privind raportul activității de îndrumare și de control al Instituției
Prefectului - Județul Botoșani
9. Diverse
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T.
Comuna Leorda în A.G.A. A.D.I. „Ecoproces” în vederea aprobării Actului adițional nr.
3 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi
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transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1 Dorohoi nr.
892/04.07.2017
Se supune la vot ordinea de zi suplimentată care este aprobată cu un număr de 11
voturi din 11 consilieri prezenți.
Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de activitate a Centrului de
zi „Îngerașii Sfintei Maria” pe anul 2019. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – proiectul de hotărâre a fost înaintat comisiei de cultură.
Dl. Maloș - acest raport cuprinde activitățile desfășurate de doamna psihopedasgog și
sunt conforme cu planificarea centrului.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice, aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Leorda. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – proiectul a fost înaintat comisiei juridice și este însoțit de toată
documentația care a stat la baza promovării acestuia. Pe timpul cât doamna Fedor a fost în
concediu medical s-a angajat pe perioadă determinată un inspector debutant la registrul
agricol, postul fiind transformat temporar prin dispoziție. Postul s-a vacantat prin
pensionarea titularului și este necesară transformarea definitivă a funcției publice prin
hotărârea consiliului local.
Dl. Angheluși – trebuie transformat postul ca să poată fi prins în organigramă.
Dl. Maloș - în referatul de aprobare sunt menționate toate motivele pe care se
fundamentează acest proiect fiind necesară aducerea la zi a organigramei.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local al comunei Leorda. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – proiectul de hotărâre a fost elaborat și verificat de secretarul general și a
fost înaintat la toate comisiile.
Dl. Angheluși – fiecare consiliu local, după constituire, aprobă un regulament care
devine lege și se aplică pe perioada mandatului. Codul administrativ a venit cu
reglementări noi și de aceea este necesară actualizarea regulamentului vechi; se precizează
cum se alege consiliul local, viceprimarul și alte prevederi.
Dna. Marin – propun câteva amendamente care, în opinia mea pot îmbunătăți
funcționarea ședințelor consiliului:
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- Art. 12 alin. 2 – „participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este
obligatorie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin
utilizarea oricăror mijloace electronice, consemnându-se acest aspect în procesul-verbal la
ședinței. Consilierii care nu pot participa la ședințele comisiei anunță președintele comisiei
și motivul absenței, aspecte care se vor consemna în procesul-verbal al ședinței comisiei.
Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune
consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul administrativ”.
- Art. 21 alin. 5 – „odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri (în format electronic,
pe suport hârtie sau memory stick USB) se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a
avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi
comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora”.
- Art. 22 alin. 1 „Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii
consilierilor locali în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care
participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice, consemnându-se acest aspect în
procesul-verbal la ședinței”.
- Art. 24 alin. 8 „În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate,
precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de
terorism și alte situații care fac imposibilă atât posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau
reședința în comuna Leorda de a asista la ședințele consiliului local cât și prezentarea
consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele consiliului
sau ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice în baza unei
proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului local cu majoritate simplă.
Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al comunei Leorda în
procesul-verbal al ședinței. În situația în care consilierul local participă prin utilizarea
mijloacelor electronice, votul se exprimă video/ audio sau scris (aplicație tip conversație)
prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă, consemnându-se acest aspect în
procesul-verbal la ședinței”.
Amendamentele doamnei Marin s-au supus la vot în ordinea formulată, fiecare fiind
adoptat cu un număr de 11 voturi pentru.
Dl. Urigiuc – propun și eu un amendament, la art. 23 alin. 11 să i se interzică și
primarului adresarea de insulte sau calomnii.
Dl. Angheluși – este de bun simț că această interdicție se aplică tuturor celor
prezenți.
Se supune la vot amendamentul domnului Urigiuc, fiin exprimat un vot pentru (dl.
Urigiuc) și 10 abțineri.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi cu noile amendamente,
care se adoptă cu un număr de 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali pe
anul 2020. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – actualemente avem în plată 15 asistenți personali. Veniturile nu ne
permit un număr mai mare, având în vedere că nici finanțele nu mai asigură 90% din
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fondurile pentru plata acestora și trebuie să ne descurcăm. Actualmente suportăm în jur de
50%.
Dl. Angheluși – în fiecare an trebuie să aprobăm numărul de asistenți în funcție de
cât ne permite bugetul. Un nou dosar se poate aproba doar atunci când se eliberează un
post de asistent personal.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6. Proiect de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
perioada iunie – august 2020. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. Maloș - îl propun pe domnul Angheluși.
Dl. primar – mai avem nevoie de experiența domnului Angheluși.
Nefiind discuții, se supune la vot propunerea ca domnul Angheluși să fie desemnat
președinte de ședință pentru perioada următoare, care se adoptă cu un număr de 11 voturi
pentru.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractelor de închiriere a
suprafețelor de pajiști disponibile și însuşirea actelor adiţionale la contractele de
închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Leorda.
Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – comisia economică a dat aviz favorabil. Este vorba de fermierii retrași
din asociație. Am încheiat contracte individuale cu ei.
Dl. Angheluși – este târziu cu contractele de închiriere.
Dl. primar – Pământul care li s-a atribuit lui Agheorghiesei și Pavel este prevăzut în
actul adițional nr. 2 al contractului de închiriere cu cooperativa, întrucât după atribuire sau înscris din nou în cooperativă. Nu am putut să le dau teren unde au vrut ei.
Dl. Angheluși – nu trebuia să vă amestecați dumneavoastră.
Dl. primar – da, eu nu trebuie să mă implic, dar trebuie să răspund.
Dl. Angheluși – terenul se acordă persoanelor cu animale înscrise în RNE. Consiliul
local este obligat să valorifice tot terenul în condiții de legalitate. Redistribuirea
animalelor trebuie făcută la toată lumea în funcție de încărcătură. Subînchirierea pajiștilor,
din câte știu, este interzisă.
Dl. primar – vom face verificări pentru a vedea dacă sunt cazuri de subînchirieri. Nu
mi s-a adus la cunoștință până acum vreo situație de acest fel.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:
8. Informare privind raportul activității de îndrumare și de control al Instituției
Prefectului - Județul Botoșani
Secretarul general prezintă raportul de îndrumare, sarcinile și termenele ce revin
consilierilor locali conform raportului.
Se trece la punctele suplimentare ale ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
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Dl. primar – conform deciziei AJFP propunem rectificarea bugetului local al
comunei Leorda cu sumele menționate în documentația anexată.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
11 voturi pentru.
Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului
U.A.T. Comuna Leorda în A.G.A. A.D.I. „Ecoproces” în vederea aprobării Actului
adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public
de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1
Dorohoi nr. 892/04.07.2017
Dl. primar – solicitarea pentru acest proiect a venit de curând de la ADI Ecoproces și
a fost urgentă introducerea pe ordinea de zi.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
11 voturi pentru.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MALOȘ VALERIAN

P. SECRETAR GENERAL,
DIAC-MILATINOVICI LUCIAN

5

