ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 07.07.2020, în şedinţa extraordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 72 din 06.07.2020
Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 11 consilieri din 11 convocaţi prin invitația nr. 93/06.07.2020. Dna. consilier Nedelcu
Irina-Adriana, participă la ședință prin conferință WhatsApp, exprimându-și votul scris la
apelul efectuat de președintele de ședință. 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 deschis.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 22.06.2020
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii investiției „Modernizare iluminat
public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”
3. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi 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 22.06.2020
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 aprobarea începerii investiției „Modernizare
iluminat public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”. Inițiator – primar
Dulgheru Ștefan
Dl. primar – proiectul presupune schimbarea lămpilor conform statusurilor, așa cum
sunt specificațiile pe categorii. Vor fi modernizate și tablourile. Aproape toată comuna va
fi modernizată.
Dl. Grădinaru – Ce este bun e bine, că se pun lămpi mai economice. În fiecare an am
prins bani în buget; avem în stoc lămpi.
Dl. primar – ANRE ne-a pus în vedere că nu au voie pe stâlpi persoane neautorizate.
Nu putem lua o firmă de ici de colo.
Dl. Grădinaru – cred că mai avem lămpi care sunt în garanție.
Dl. primar – până acum am cârpit. Înainte se cumpărau cutii cu lămpi. Nu am luat
sute de lămpi. Cred că în 2016 sau 2017 s-au luat 100 de lămpi la 100 de lei bucata. Nu le
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vom arunca chiar dacă modernizăm. Le vom utiliza să fie lumină pe fiecare stâlp. Încă
avem lămpi în sat de pe timpuri.
Dl. Grădinaru – A cui era datoria să le schimbe?
Dl Urigiuc – La acele lămpi mai trebuiau adăugate 2 la o străduță din Mitoc, pentru
care am făcut solicitare de cel puțin un an de zile.
Dl. Grădinaru – există al treilea fir de iluminat?
Dl. Hamburdă – nu este.
Dl. Angheluși – în lista de investiții e prinsă modernizarea iluminatului public. Sper
să putem valorifica lămpile după implementarea proiectului. Atunci când am stabilit lista
de investiții nu am știut despre posibilitatea finanțării guvernamentale a acestui proiect de
modernizare. Vom vedea dacă vom primi și alți bani de la guvern pentru acoperirea
cheltuielilor neprevăzute în perioada pandemiei. Proiectul cu gazul cred că este și mai
important decât cel cu iluminatul stradal. Fără îndoială că ambele sunt importante pentru
dezvoltarea comunei.
Dl. Grădinaru – sunt curios, după implementare, să văd care este diferența între
facturi.
Dl. primar – am avut audit energetic pentru acest proiect național. Hai să mergem pe
mâna specialiștilor.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
11 voturi pentru.
3. Diverse
Dl. primar – proiectul cu gazul se demarează în continuare.
Dl. Grădinaru – acest proiect este pentru campnie electorală. Am avut altul în mână
și l-am pierdut.
Dl. primar – mergeți și vedeți în comuna vecină ca să vedeți situația reală. Acolo au
întins o țeavă în pământ și atât.
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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