ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 23.04.2021, în şedinţa ordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 52 din 16.04.2021
Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 11 consilieri din 11 convocaţi prin dispoziția nr. 52/16.04.2021. Materialele înscrise pe
ordinea de zi au fost comunicate consilierilor locali pe suport hârtie și WhatsApp. La
ședință participă și doamna Nistor Lucia-șef birou contabilitate.
Ordinea de zi suplimentată și proiectele de hotărâre sunt supuse la vot deschis.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi (precizează că lasa masca mai jos de
nas, deoarece se aburesc ochelarii), după cum urmează:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 31.03.2021
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 14.04.2021
3. Alegerea președintelui de ședință lunile mai-iulie 2021
4. Aprobarea componență echipa mobilă situații violență în familie
5. Aderarea Comunei Leorda prin Consiliul Local al comunei Leorda la “Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă şi Integrată în Ţara de Sus”
6. Aprobare cont de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru
trimestrul I al anului 2021
7. Aprobare modificare organigramă și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Leorda
8. Prezentare raport primar pentru anul 2020
9. Aprobarea contului de executie pentru anul 2020
10. Aprobarea bugetului local pentru anul 2021
11. Diverse

Dl. Grădinaru-arată că dorește suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre
cu privie la acordarea gradației vechime asistenți personali.
Dl. Angheluși-este un proiect care trebuie analizat și discutat. Nu se poate aproba așa
de ușor, prin suplimentarea ordinei de zi. Suplimentarea se face pentru probleme urgente
ce privesc comuna.
Se supune la vot ordinea de zi propusă inițial, citită de dl. primar, care nu conține
proiectul propus. Se aprobă cu un număr de 8 voturi pentru și 3 abțineri.
Dl. primar predă cuvântul președintelui de ședință.
Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi:
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1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 31.03.2021
Dl. Grădinaru – precizează că nu este mulțumit de faptul că nu se trece totul în
procesul-verbal și că în continuare consideră că un reportofon este necesar și l-ar ajuta și
pe secretar să poată trece tot ce se vorbește în procesul verbal.
Dl. Angheluși – nu v-a vota deoarece a lipsit de la ședința respectivă.
Se supune la vot primul punct al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar 8 voturi
pentru și 3 abțineri.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extrordinare (de îndată) din 14.04.2021
Dl. Angheluși – conform art. 138 din Codul administrativ, se precizează că în
procesul verbal se trece o sinteză a celor discutate. Secretarul nu poate să scrie in procesul
verbal cuvânt cu cuvânt.
Dl. Grădinaru – să fie sinteză, dar pe ce s-a discutat.
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar de 11 voturi
pentru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Alegerea președintelui de ședință lunile mai-iulie 2021
Dl. primar-prezintă proiectul de hotărâre. A fost înaintat la comisii și a primit aviz.
Dl. Maloș-propune pe dl. Andronic.
Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar de 11 voturi
pentru.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Aprobarea componență echipa mobilă situații violență în familie
Dl. primar-prezintă proiectul de hotărâre. A fost la comisii și a primit aviz. Este necesară
această comisie întrucât mai sunt cazuri de violență în familie.
Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar de 11 voturi
pentru.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5. Aderarea Comunei Leorda prin Consiliul Local al comunei Leorda la
“Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă şi Integrată
în Ţara de Sus”
Dl. primar-prezintă proiectul de hotărâre. A fost la comisii și a primit aviz.
Dl. Andronic-propune pe viceprimarul comnei dl. Maloș să fie delegat.
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Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar de 11 voturi
pentru.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6. Aprobare cont de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Leorda pentru trimestrul I al anului 2021
Dl. primar-prezintă proiectul de hotărâre. Nu au fost depășite sumele.
Dl. Angheluși-nu a primit acest proiect la comisie.
Dl. Grădinaru-dl. Angheluși are dreptate
Dl. Angheluși-să se citească și să se voteze
Dl. secretar – precizează că vina este a lui, deoarece a fost întocmit proiectul ulterior
ordinei de zi și a crezut că l-a trimis la comisii.
Dl. primar-solicită doamnei Nistor-șefa birou contabilitate să prezinte contul de execuție
în ședință, să poată fi supus la vot.
Dna. Nistor-prezintă contul de execuție din proiectul de hotărâre.
Se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar de 8 voturi
pentru și 3 abțineri.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi:
7. Aprobare modificare organigramă și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Leorda
Dl. Angheluși-utilajul fiind performant, trebuie o persoană capabilă și calificată să-l
manevreze și să aibă grijă de el.
Dl. Grădinaru – este de acord cu angajarea unei persoane calificate însă întreabă
când vine utilajul.
Dl. primar-achiziția acestui utilaj presupune parcurgerea unor pași, nu poate ști când
ajunge acest tractor. Trebuie să ne pregătim și să căutăm să avem deja persoana când vine
utilajul.
Dl. Grădinaru-are dreptate domnul primar. Însă el se gândește că deja este persoana
pregătită. Cum justifică femeia de serviciu de la centrul de zi jumătate de normă?
Dl. primar-nu este adevărat, vom cere calificare și vechime în profesie. Femeia de
serviciu v-a duce la îndeplinire toate sarcinile trasate, deservind la nevoie și alte locații.
Nu este un moft angajarea unei persoane calificate și a femeii de serviciu, ci o necesitate.
Se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar de 8 voturi
pentru și 3 abțineri.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:
8. Prezentare raport primar pentru anul 2020
Dl. primar prezintă raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei
Leorda pentru anul 2020.
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Dl. Angheluși-este adevărat că aspectul comunei s-a schimbat considerabil de când a
preluat primăria dl. Dulgheru. Are spirit de gospodar și asta fără să-l laude. Se poate vedea
acest lucru de către toți din comună. Îi recomandă să o țină tot așa.
Dl. secretar-explică că din greșeală a fost trecut pe ordinea de zi anexă la dispoziția
de convocare a CL raportul primarului că trebuie înaintat la comisiile de specialitate. Își
cere scuze pentru acest aspect, raportul trebuie prezentat consiliului local pentru luare la
cunoștință.
Dl. Grădinaru-așa cum spune în raport, primarul trebuie să asigure aplicarea
drepturilor cetățenilor. A fost respins proiectul de hotărâre propus de el la suplimentarea
ordinei de zi. Centru arată bine nimic de spus dar sunt străzi unde nu este piatră. Ați spus
că s-a pus piatră dar nu se vede. Cine a recepționat piatra la vremea respectivă. El a
întrebat acest lucru de mai multe ori.
Dl. primar-nu a fost respins dar nu se poate suplimenta ordinea de zi cu el și nu se
poate aproba așa fără o analiză temeinică. Piatra s-a pus însă nu poate sta primarul să
urmărească de ce nu mai este. Îi recomandă să discute cu cetățenii din sat.
Dl. Hamburdă-îi spune dlui Grădinaru că numai critici știe să aducă. Chiar acest
primar nu a făcut nimic bun?
Dl. Grădinaru-spune că semnalizează când se face ceva greșit. Are și realizări dl.
primar, nu contestă nimeni asta.
Se consideră că toți consilierii au luat la cunoștință de raportul primarului.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:
9. Aprobarea contului de executie pentru anul 2020
Dl. primar-prezintă proiectul de hotărâre și solicită dnei. Nistor să îl explice detaliat.
Dna. Nistor-prezintă contul de încheiere pentru anul 2020
Dl. Grădinaru-a solicitat printr-o nouă cerere să i se pună la dispoziție spre studiu devize
generale de la obiective din comună.
Dl. secretar-precizează că i-au fost trimise spre aprobare și studiu la ședințele de consiliu
local, la care a participat și el.
Dl. Grădinaru-spune că nu au fost complete.
Se supune la vot punctul 9 al ordinii de zi, care se adoptă cu un numar de 11 voturi
pentru.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi:
10. Aprobarea bugetului local pentru anul 2021
Dl. primar-prezintă proiectul. Precizează că bugetul este structurat pe nevoile
comunei, și după banii alocați de stat. Solicită dnei. Nistor să prezinte bugetul, pe
capitole spre a putea fi analizat și totodată aprobat ulterior tot pe capitole și apoi să
fie aprobat final.
Dl. Angheluși-se vede că persoanele implicate s-au preocupat de acest buget .
Dna. Nistor-să prezentăm cu calm bugetul și să-l aprobăm la fel, cu calm.
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Explică fiecare capitol în parte.
Se votează astfel, pe capitole:
Cap. 51-10 voturi pentru, 1 abținere
Cap. 54 – 11 voturi pentru
Cap. 61 – 11 voturi pentru
Cap.65- 11 voturi pentru
Subcap. 65.50 – 11 voturi pentru
Cap. 66 – 11 pentru
Cap. 67 – 9 voturi pentru și 2 abțineri
Dl. Grădinaru-să fie deschisă biblioteca, este plătit bibliotecar și stă în birou.
Dl. primar-după o analiză făcută mai demult,în 3 luni doar o singură persoană a
venit să ia cărți. Dacă stă în birou asta nu înseamnă că stă degeaba. Face și alte
treburi. Se poate duce oricând să de-a o carte dacă vine cineva să solicite.
Dl. Grădinaru-se poate deschide și roagă pe dl. primar să o deschidă.
Subcap. 67.02.05.01 iluminat- 11 voturi pentru
Subcap. 67.02.06 culte- 11 voturi pentru
Subcap. 68.02.05.02 – 9 voturi pentru și 2 abțineri
Subcap. 68.02.15.01 – 11 voturi pentru
Subcap. 70.02.50 – 11 voturi pentru
Cap. 74 – 11 voturi pentru
Cap. 84 – 10 voturi pentru și 1 abținere
Se supune la vot final bugetul local pentru anul 2021, în totalitate.
Se adoptă cu un număr de 11 voturi pentru.

Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
HAMBURDĂ MIHAI

SECRETAR GENERAL,
LUNGU CORNEL
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