ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 29.01.2021, în şedinţa ordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 11 din 21.01.2021
Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 10 consilieri din 11 convocaţi prin dispoziția nr. 11/21.01.2021. Lipsește dl. consilier
Angheluși Constantin care a comunicat că nu poate ajunge. Materialele înscrise pe ordinea
de zi au fost comunicate consilierilor locali pe suport hârtie.
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 ședinței extraordinare din 07.01.2021
2. Aprobarea desemnării reprezentantului comunei Leorda în Adunarea Generală a
Acţionarilor a SC NOVA APASERV SA BOTOŞANI
3. Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Leorda în Adunarea
Generală a Asociaților a ADI Ecoproces Botoșani
4. Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Leorda
în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I „AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea
modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare-epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani
5. Aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Leorda și al
Regulamentului local de urbanism aferent6. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021
7. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al
comunei Leorda
8. Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii
de ajutor social în anul 2021.
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 şedinţei ordinare din 07.01.2021
Dl. Grădinaru face precizarea că dorește să fie prins în buget și reportofon.
Se supune la vot primul punct al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar 10
voturi pentru.
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului comunei
Leorda în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC NOVA APASERV SA
BOTOŞANI.
Dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre. Menționează că este necesar ca un
reprezentant al comunei să fie delegat.
Dl. Grădinaru- în general este desemnat dl. viceprimar în astfel de situații. Îl propune
pe dl. Maloș Valerian.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
numar de 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special
reprezentantului Comunei Leorda în Adunarea Generală a Asociaților a ADI
Ecoproces Botoșani.
Dl. primar- prezintă proiectul de hotărâre.
Dumnealui precizează că au fost încasări la buget din taxa de salubrizare de 87.000
de lei și s-a plătit dublu către operator. Solicită ca, consilierii să vină cu propuneri pentru
îmbunătățire situație. Nimeni din comună dacă este întrebat nu spune că duce gunoi la
tomberon. Dacă nu se plătește nu se ridică gunoiul. Mai sunt de încasat bani la bugetul
local de la taxa de salubritate dar tot nu se acoperă integral valoarea plătită până acum.
Dl. Grădinaru - precizează că nu întelege de unde așa o valoare de mare plătită la
gunoi. Din calculele făcute de dumnealui nu reiese o așa valoare.
Dl. primar - s-a procedat la cântărirea mașinilor cu gunoi și verificarea acestora de
fiecare dată, pentru a nu exista suspiciuni. Fostul viceprimar nu proceda așa. Îl invită pe
dl. Grădinaru să vină atunci când vine mașina de gunoi să fie de față și să poată verifica
cantitatea de gunoi colectată.
Dl. Maloș îl propune pe dl. Grădinaru ca delegat și reprezentant în AGA.
Dl. Grădinaru spune că nu dorește să fie nominalizat.
Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar de 7 voturi
pentru și 3 abțineri.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local Leorda în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I
„AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile
publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare propusă de operatorul
regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.
Dl. primar - prezintă proiectul de hotărâre.
Este propus dl. Maloș Valerian.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
numar de 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic
General al comunei Leorda și al Regulamentului local de urbanism aferent.
Dl. primar - prezintă proiectul de hotărâre. Spune că sunt divergențe cu cei de la
Drumuri Naționale care solicită acorduri notariale de la oameni, de o parte și de alta a
drumurilor, prin care oamenii să le acorde dreptul de a folosi proprietățile lor de la
marginea drumurilor pentru lucrări oricând doresc cei de la drumuri naționale. Nimeni nu
va da aceste acorduri să intre aceștia pe proprietatea lor. Legiuitorul a permis prelungirea
PUG-ului până în anul 2023.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
numar de 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada
februarie-aprilie 2021.
Dl. primar - prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Maloș îl propune pe dl. Hamburdă Mihai.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
numar de 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local al comunei Leorda.
Dl. primar - prezintă proiectul de hotărâre. Este necesar să se respecte Codul
administrativ și de aceea se propune modificarea.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
numar de 8 voturi pentru și 2 abțineri.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes
local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social în anul 2021.
Dl. primar - prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Grădinaru spune că în prezent nu avem persoane de acest fel, dar este posibil să
apară și este necesar aprobarea unui astfel de plan.
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
numar de 10 voturi pentru.
8. Diverse
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MALOȘ VALERIAN

SECRETAR GENERAL,
LUNGU CORNEL
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