ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 31.07.2020, în şedinţa ordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 77 din 24.07.2020
Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 10 consilieri din 11 convocaţi prin invitația nr. 101/24.07.2020, dna. consilier Nedelcu
Irina-Adriana fiind absentă. 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 extraordinare din 07.07.2020
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul II al anului 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Amenajare centru civic în comuna Leorda,
județul Botoșani”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Leorda
5. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi 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 extraordinare din data de 07.07.2020
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul II al anului 2020. Inițiator
– primar Dulgheru Ștefan
Dl. Angheluși – există interpelări asupra acestui proiect? Sunt niște bani din cotele
defalcate pe care nu îi avem. La cheltuieli s-au efectuat mai puține cheltuieli decât erau
planificate. S-a cheltuit foarte puțin și la bunuri și servicii.
Dl. primar – s-au prins bani în buget pentru tichete de vacanță dar nu le-am acordat
pentru că legea spune că se pot da până în decembrie și nu prevede că sunt obligatorii.
Dl. Angheluși – în ansamblu sunt economii la majoritatea capitolelor.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
7 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Grădinaru) și 2 abțineri (dnii. Urigiuc și Marin).
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare centru civic în comuna
Leorda, județul Botoșani”. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. Grădinaru – sunt nemulțumit de suma prevăzută în deviz atâta timp cât totul se
plătește din bugetul local. În 2018 erau prinși 108.000 lei pentru apă; am rectificat bugetul
și s-au acordat bani pentru camere video și bani pentru centru civic... 4 miliarde cu utilaje
de la primărie și salariații primăriei este o sumă mare. În primul rând oamenii trebuie să
beneficieze de apă. Oamenii nu au apă cu ce să se spele pe mâini în pandemie... ați luat
piatra gratis.
Dl. primar – la ședința următoare vom veni cu toate facturile. În maxim o lună vom
face recepția și vom actualiza devizul. Fiind făcut în regie proprie, manopera este exclusă
din deviz. Voi veni cu devizul de lucrări efectuate și plătite.
Dl. Grădinaru – aveați obligația să prezentați facturi. nu ați venit cu proiectul în fața
consiliului local.
Dl. Angheluși – valoarea din proiect este diferită de valoarea de execuție de la final.
Dl. Butnariu – atunci când întocmim un deviz general ne propunem să facem o
lucrare; asta înseamnă construcții și manoperă. Situațiile de lucrări se fac pe ceea ce s-a
consumat. Există contract pentru executarea acestei lucrări?
Dl. primar – am cumpărat pavele de la Dedeman pentru că prețul pe mp era mai mic
decât la producătorul Symmetrica. Dacă domnul viceprimar ar sta pe la serviciu ar vedea
cum merg lucrurile. La următoarea ședință fiecare consilier va primi o fișă cu toate
cheltuielile.
Dl. Urigiuc – pot să vă spun că lucrează o echipă căreia nu îi putem reproșa nimic
pentru că a lucrat pe orice tip de vreme. Nu am văzut ca oamenii să se ghideze după un
desen. În jurul blocului s-au făcut supraînălțări, apa nu are unde să se scurgă. La acest
proiect vreau să nu se mai aducă pământ ca să se poată scurge apa; probabil domnul
primar nu a schimbat legile gravitației. Nu știu din ce motiv oamenii sunt puși să facă
asemenea greșeli. Eu mă voi abține din cauza prețului.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
6 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (dnii. Butnariu, Grădinaru, Urigiuc și Marin).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Leorda. Inițiator –
primar Dulgheru Ștefan
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
10 voturi pentru.
5. Diverse
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ANGHELUȘI CONSTANTIN
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