ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.07.2021, în şedinţa extraordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 83 din 26.07.2021
Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 10 consilieri din 11 convocaţi prin dispoziția nr. 83/26.07.2021. Lipsește dl. Andronic
Dumitru-motivat. 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.

1.
2.
3.
4.
5.

Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.06.2021
Alegere președinte de ședință pentru perioada august – octombrie 2021
Suplimentare cheltuieli neeligibile pentru obiectivul ”Modernizare iluminat public
stradal în Comuna Leorda, județul Botoșani”
Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/31.05.2021, privind aprobarea taxelor și
impozitelor locale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2022
Diverse

Se supune la vot ordinea de zi propusă și citită de dl. primar. Se aprobă cu un număr
de 11 voturi.
Dl. primar precizează că lipsește motivat dl. Andronic care este președintele de
ședință și roagă consilierii locali să facă propunere pentru a fi ales un înlocuitor pentru
această ședință. Dl. Drețcanu îl propune pe dl. Maloș.
Se supune la vot.
Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Se v-a emite hotărâre în acest sens.
Domnul primar predă cuvântul președintelui de ședință.
Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.06.2021
Dl. Grădinaru precizează din nou că procesele verbale nu sunt redactate corect. Nu
este trecut punctual ceea ce spune dumnealui
Se supune la vot forma procesului verbal trimisă spre consultare cu ocazia
convocării.
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Se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Alegere președinte de ședință pentru perioada august – octombrie 2021
Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre propus spre aprobare.
Dl. Hamburdă – îl propune pe dl. Maloș.
Se supune la vot.
Se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Suplimentare cheltuieli neeligibile pentru obiectivul ”Modernizare iluminat public
stradal în Comuna Leorda, județul Botoșani”
Dl. primar-prezintă proiectul de hotărâre. A fost înaintat la comisii și a primit aviz.
Dl. primar- a invitat pe dna. Batcă Paula de la achiziții publice să explice mai pe larg
acest proiect.
Dna. Batcă Paula- precizează că la nivelul UAT Leorda nu avem un serviciu local
pentru a putea gestiona acest proiect pe partea de documentații si autorizări. De aceea
suntem obligați prin lege să delegăm acest serviciu către un executant specializat.
Dl. Angheluși C-tin-spune că dacă trebuie, să se facă.
Dl. Grădinaru – nu spune că nu este un proiect bun. Mai ales că dl. primar a fost
întrebat la momentul aprobării demarării proiectului cu cât se reduce consumul și dl.
primar i-a spus că se reduce cu 75 %. De aceea este în regulă.
Dl. primar – se dorește suplimentarea lămpilor de iluminat din comună, să fie lămpi
pe toți stâlpii. Nu este vorba acum de economie ci de un serviciu de care să beneficieze căt
mai multă lume.
Dl. Grădinaru- înseamnă că mințiți frumos dle. primar. Câte lămpi au fost cumpărate
anul trecut? Acum veniți și spuneți că nu mai este vorba de iluminat?
Dl. primar - au fost cumpărate 25 de bucăți.
Dl. Maloș - atrage atenția dlui. Grădinaru să nu mai abuzeze de timpul de intervenții.
Să iși structureze cuvântul cât mai scurt și clar.
Dl. Grădinaru – dorește să nu i se îngrădească dreptul la cuvânt, are tot dreptul să ia
cuvântul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu un număr de 7 voturi pentru și 3 abțineri.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/31.05.2021, privind aprobarea
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taxelor și impozitelor locale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2022
Dl. primar-prezintă proiectul de hotărâre. A fost înaintat la comisie și a primit aviz.
Dl. Grădinaru- dorește și el să spună câteva cuvinte.
Dl. primar – nu are ce să spună, deoarece este o revocare, ca urmare a unei adrese de
la Prefectură.
Dl. Grădinaru – dorește să nu i se îngrădească dreptul la cuvânt. Revocarea a venit ca
urmare a unei adrese trimise de dumnealui către Prefectură.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu un număr de 9 voturi pentru și 1 abțineri.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:

5. Diverse
Dl. Grădinaru – de ce dl. primar a spus că la Școala nr. 2 Leorda ați spus că nu se
înscrie nimeni la licitație și după 3 zile de la aprobarea ultimei hotărâri legate de
acest proiect deja s-a eliberat autorizație de construcție? Dl. Grădinaru prezintă o
succesiune de date legate de acest proiect (și transmisie live). De ce trageți apă la
izvor din conducta de la școală? De ce nu trageți apă la cei care au nevoie, așa cum
spuneați când s-a aprobat achiziția de țeavă pentru ajutorarea locuitorilor? Să plătiți
apa de la izvor din buzunarul dumneavoastră și nu din bugetul primăriei.
Nu mai sunt discuții.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MALOȘ VALERIAN

SECRETAR GENERAL,
LUNGU CORNEL
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