
PROCES VERBAL
al gedinfei de indata a Consiliului Local Miroslava din rziua de 13.0g.201g ora 09:00,

care a avut loc in sala de gedinfe a primiriei Cc,munei Miroslava

e, pregedintele de gedinfa deschide lucrdrile
onvocatd prin l)ispozilia primarului comunei
in sald, sunt pr"r;zenfi l4 consilieri locali, din

Domnul consilier local vicol Gheorghe, presedinte de sedinti;" deschide lucrarile sedintei deindata a consiliului Local Miroslava solicitd semnarea proceselor verbale de convocarepentru plenul sedintei de catre consilierii locali prezenti irrr sala fiind intrunit urmdtorulcvorum:

ROMANTA
JUDETUL IA$I

CONSILIUL LOCAL A, L COM.
MIROSLAVA

Nr. 26607 din 24.08.2018

- Andrian Neculai
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- lftimie Gheorghila
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
-lrimia Gheorghe
- Frunza Florin

- Timofte Mihai
-Velescu Laura

ordinea de zi. plerrul voteazain unanimitate.
I cvorum :

- Andrian Neculai Pentru
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- CojocarLr Gheorghe
- Ilfimie Gheorghila
- Lazar Gabriel

- prezenl

-prezenl
-prezenl

- prezent
- prezent
- prezent

- prezent
- prezent
- prezent
- prezent

- prezent

- prezent

Pentru
pentru
pentru
pentru
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- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- lrimia Gheorghe
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
- Vefescu Laura
- Vicol I. Gheorghe

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru

Pentru
Pentru

- Vieru Alexandru Mihael Pentru
Domnul presedinte de sedinta acordd cuvdntul d-lui prima r Ni(6 Dan, pentru a prezenta

ordinea de zi :

1. Proiect de hotlrAre privind necesitatea aproblrii l:,roiectului "CONSTRUCTII
$COLI" cod Mysmis 125158 gi a cheltuielilor legate de proier:t qi de aprobare a acordului
de parteneriat.

2. Proiect de hotlrire pentru modificarea ;i conrpletarea H.C.L. Miroslava
nr.151/28.06.2018 privind infiinfarea incubatorului de afar:eTi"MIROSLAVA START-
UP''.

3. Proiect de hotirire privind instituirea unor mriisuri pentru reglementarea
invflf[mdntului primar gi gimnazial b nivelul Comunei Mirloslava, jude{ul Ia;i in anul
scolar 2018-2019.

Presedinte de sedinta, supune Ia vot ordinea de zi prezentata.
in urma votului. s-a intrunit urmdtorul cvorum :

- Andrian Neculai
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- lftirnie Cheorghila
- Lazar Cabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Irimia Gheorghe
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
- Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael Pentru

Presedintele de sedinta trece la primul punct al ordinii de zi.

Pentru

Pentru
Pentru
pentru

pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
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1' Proiect de hotdrdre privind necesitatea aprobirr'
$COLI" cod Mysmis 12515g 9i a chettuietitor tegate O. frode parteneriat.

proiectului "CONSTRUCTII
,ect gi de aprobare a acordului

Consilierii prezenti, in urma apelului
- Andrian Neculai
- Apostol llie
- fJucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- Iftimie Gheorghild
- L,azar Gabriel
- LLrpu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
-lrimia Cheorghe
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol l. Cheorghe
- Vieru Alexandru Mihael

Consilierii prezenti, in urma apelului
- Andrian Neculai
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria

nominal, intrunind urn dtorul cvorum :

Pentru

Pentru
Pentru
pentru
pentru

P!rltl u

Pentru
Pentru

Pentru

Pentru
PentrLl

Pentru
Pentru
Pentru

Domnrrl primar.Dan Nita, explica plenului consiliului Lor:al Miroslava caracterul urgental sedintei de indata 
1i"T9 cont de impoftanta si caracterul urgi;:nt al adoptarii unei hotararipentru returnarea de la Ministerului educatiei si Invatamantuiui i;: sumelor alocate inreabilitarea Scolii vorovesti prin Banca Mondiala. Ministerul a r)olicitat sa fie trimisecheltuielile suportate de catre Primaria Miroslava pentru a fi returnati banii.Domttul primar Dan Nita arara aava fi semnat si Acordul r, e parteneriat intre MinisterulInvatamantulLri si comuna Miroslava. Persoana imputernicita cu semnarea in numele comuneieste directorul de irnplementar.e a proiectului.

Se supune Ia vot. In unanimitate, cu r4 voturi pentru, prenur er votatproiectur.Proiectul devine Flotararea nr 172 din 13.0g.201g

2' Proiect de 
. 
hotirdre privind. modificarea qi conrpletarea H.c.L. Miroslava

[!]sttzs'06'20lt] 
privind infiingarea incubatorutui de afa,'eri,,MIROSLAVA START-

nominal, intrunind urmdtorul cvorum :

Pentru

Pentru
Pentru



ROMANIA
JUDETUL IA9I

CONSILruLLOCALALCOM.
MIROSLAVA

Domnul
Cu

r3.08.2018

Vieru Alexandru Mihael pentru

consilier vicol Gheorghe, presedinte de sedinta, suprne la vot proiectul.
14 voturi pentru plenul a votat proiectul care d :vine Hotararea nr.l73 din

3' Proiect de hotdrAre privind instituirea unor m isuri pentru reglementareainvifdmantului primar;i gimnazial la nivelul Comunei Mir.oslava, judeful ragi in anul
qcof ar 2018-2019.

- Cojocaru Gheorghe
- Iftimie Cheorghila
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol l. Gheorghe

Pentru
Pentru
pentru
Pentru

Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

nominal, intrunind urmiitorul cvorum :

Pentru

Consilierii prezenli, in urma apelului
- Andrian Neculai
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Glreorghe
- lftimie Cheorghila
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol L Gheorghe

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

- Vieru Alexandru Mihael pentru
Domnul primar Dan Nita informeaza plenul Consiliului Local Miroslava ca in toatescolile din comuna se invata intr-un schimb cu exceptia Scolii Miroslava. Dupa discutii cuconducerea scolii s-a remarcat necesitatea obligarii printr-o hotarare de consiliu astf'el incat sase invete intr-un singur schimb si la aceasta unitate de invata'nant fiind firesc sa primezeinteresul copiilor si nu ar programului cadreror didactice.
Domnul consilier Vicol Gheorghe, presedinte de sedinta, su )une la vot proiectul.
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Cu l4 voturi pentru plenul a votat proiectul care,,,levine Hotararea nr.174 din
r3.08.2018

Domnul prinrar Dan Nita aduce la cunostinta Consiliului Lr cal Miroslava cateva probleme
legate de fondurile pentru bisericile din comuna care sunt sulriect de discordie.

Domnul consilier local Cojocaru Gheorghe solicita sa se rloce fonduri pentru ftnalizarea
picturii la Bserica din Valea Ursului.

Domnul primar Dan Nita raspunde domnului consilier r(lojocaru Gheorghe ca au fost
alocate fonduri pentru pictura.

Domnul primar Dan Nita aduce la cunostinta plenului co r;,15fs necesara mutarea
Statiei de pompare in curtea unui localnic dar ca este necr:sar sa fie acoperite cheltuielile

de notariat din bugetul local.
Domnul primar Dan Nita informeaza ca domnul Nech;ta Iulian de pe strada Fermei

doneaza drumul betonat la primarie.

Domnul presedinte sedinta Vicol Gheorghe, declara inchise
Consiliului Local.

lucrdrile ;edinfei de indata a

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verlbal, astirzi 13.08.2018. in trei
exemplare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Cor rtrasemn eazd, pentru legalitate
Ser. retar

Ancu(a-Lenufa

CONSILIER L

VICOL GHEORGHE)RCHE

f
1l\-/tl

ixroculr
Consilier Consiliul Local
Ponoyici Eleonora M.ari

"irni a5u ,
corectitudinii in


