ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 28.08.2020, în şedinţa ordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 82 din 21.08.2020
Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 11 consilieri din 11 convocaţi prin invitația nr. 112/21.08.2020. 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 31.07.2020
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale la Școala Primară Nr. 2 Leorda,
construire clădire anexă (centrală termică, magazie de lemne), amenajare teren de joacă
dotat cu echipamente, amenajare căi de acces și împrejmuire școală”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții
„Construire și dotare cămin cultural în comuna Leorda, județul Botoșani”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții
„Modernizare drumuri și podețe de acces în comuna Leorda, județul Botoșani”
6. Diverse
Secretarul general propune retragerea procesului-verbal al şedinţei ordinare din
31.07.2020 pentru a fi completat. Dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un
proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată care este aprobată cu un
număr de 11 voturi din 11 consilieri prezenți.
Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda.
Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – comisia economică a analizat proiectul. Este vorba de 99.000 lei pentru
asistență socială și asistenții personali.
Dl. Grădinaru – dar se mai iau niște bani de la cap. 70 și se pun la centrul civic. Ați
menționat că rectificarea se face doar pentru asistenții personali. Este ceva de ascuns?
Dl. primar – mai trebuie plătite niște facturi restante la centrul civic. Vă înmânez o
listă cu investițiile și extras din rectificarea de astăzi.
Dl. Grădinaru – astăzi voi solicita copii după facturi.
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Dl. Angheluși – am o recomandare. Referatul de aprobare trebuie îmbrăcat în cuvinte
nu în cifre. De ce luăm banii și unde îi trimitem?
Dl. primar – vrem să facem recepția la centrul civic.
Dl. Grădinaru – mă abțin pentru că dl. primar a ascuns alocarea a 30.000 lei către
centrul civic atunci când a prezentat proiectul.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
8 voturi pentru și 3 abțineri (dnii. Grădinaru, Urigiuc și Marin).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale la Școala Primară
Nr. 2 Leorda, construire clădire anexă (centrală termică, magazie de lemne),
amenajare teren de joacă dotat cu echipamente, amenajare căi de acces și
împrejmuire școală”. Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. Grădinaru – avem proiect? Un obiectiv trebuie să aibă proiect și deviz. Pe ce
bază aprobăm acest proiect de hotărâre?
Dl. Urigiuc – având în vedere că în comuna Leorda nu avem canalizare, nu văd prins
aici și fosă septică.
Dl. primar – la gară avem deja fosă septică. Nu o desființăm ca să mai construim una
nouă.
Dl. Maloș - este bine că toate școlile au intrat în proces de reabilitare.
Dl. Grădinaru – este necesar. Am avut 2 mandate să facem și școala de la gară. Este
bine să discutăm.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
11 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții
„Construire și dotare cămin cultural în comuna Leorda, județul Botoșani”. Inițiator
– primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – cred că ar fi nevoie de un cămin cultural în comuna noastră. Pentru a
începe demersurile avem nevoie de hotărârea consiliului local.
Dl. Grădinaru – spuneați că proiectarea costă foarte mult atunci când am analizat
bugetul. V-ați gândit la terenul pe care veți amplasa căminul? Noi unde aprobăm să îl
construim? Ați inițiat proiectul și nu ați menționat locația acestuia.
Dl. Maloș - cel vechi s-a dărâmat și consider că este necesar să construim unul nou.
Dl. Grădinaru – vă rog, domnule primar să ne spuneți unde avem spațiu să construim
acest cămin.
Dl. primar – într-un loc cu utilități; am excavat în curtea primăriei, am pus pămânat
la drumuri și am pregătit teren pentru cămin lângă sala de sport.
Dl. Angheluși – va fi folosit de întreaga comunitate.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
11 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții
„Modernizare drumuri și podețe de acces în comuna Leorda, județul Botoșani”.
Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – furăm startul pentru un nou exercițiu bugetar. 5 m lățime asfaltăm toate
drumurile. Ar mai fi necesari 12 km pentru a asfalta în totalitate rețeaua de drumuri.
Dl. Grădinaru – îndrăzneț proiect pe final de mandat. La Costinești ați promis că le
trageți gaz în curte și că le asfaltați drumurile. La Popeni și la gară drumurile au 5 m
lățime?
Dl. primar – cu tot cu rigole drumul de la Popeni are 8 metri.
Dl. Grădinaru – asfaltul are undeva la 3,7 m.
Dl. primar – pe 26 martie ați votat împotriva proiectului cu gazul.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
11 voturi pentru.
Se trece la punctul suplimentar al ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator –
primar Dulgheru Ștefan
Dl. Hamburdă – îl propun pe dl. Maloș
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
10 voturi pentru și o abținere (dl. Grădinaru).
6. Diverse
Dna. Nedelcu – vă rog să aveți în vedere că trebuie asigurat triajul medical în școli.
Începe campania electorală și din păcate nu pare ca acest aspect să fie printre preocupările
noastre. În majoritatea comunelor sunt 2 asistenți medicali. Nu știu de ce noi suntem mai
speciali.
Dna. Marin – noi ținem loc de mămică, tătic și psihopedagog. Rog amplasarea
plaselor de insecte și jaluzele.
Dl. Grădinaru – cred că e suficient să facem o rectificare. Orice propunere bună o
considerați campanie electorală.
Dl. primar – până astăzi s-a pus în discuție lipsa plaselor de insecte? Vă pun și
aparate de vibromasaj. Deja e atitudine de maidan.
Dl. Grădinaru – să ceri plase de insecte e atitudine de maidan?
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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