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Nr.28539 din 19.09.2016

PROCES VERBAL
al gedinfei extraordinare a Consiliului Local Miroslava din ziua de 19 septembrie 2016 ora
09:00, care a avut loc in sala de gedinfe a Primlriei Comunei Miroslava

Domnul viceprimar Bulbasa Vasile, pregedintele de gedinta stabilit prin Hotdrdrea
Consiliului Local Miroslava nr.4 din 2"4.06.2016 pentru lunile iulie, august, septembrie
2016, deschide lucrdrile gedinfei extraordinare din data de 19.09.2016, convocatd prin
Dispozilia primarului comunei Mirosla'ra nr.434115.09.2016 constatand cd, in sal6, sunt
prezen[i 15 consilieri locali, din totalul de 17 , precum si domnul Enache Aurel, delegat
satesc sat Dancas. Lipsesc domnii consilieri locali Tunza Viorel gi Apostol Ilie.
Potrivit convocatorului anexat, sunt prezen[i urmdtorii invitali: Salarialii
aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava cu rdspunderi asupra
hotdrdrilor luate in discufie : Kazeni Samad- reprezentant Biroul Proiecte, d-na
Dumitrescu Lorela- Consilier Juridic, reprezentanfi ai presei locale.
Domnul Bulbasa Vasile, presedinte de sedinta, deschide lucrarile sedintei
extraordinare a Consiliului Local Miroslava. Da cuvantul doamnei Ancuta Lenuta
Ursanu, secretarul comunei Miroslava c;are aduce la cunostinta consiliului local ca toate
documentele inclusiv procesul vr:rbal al sedintei ordinare din 31.08.2016 sunt la
dispozitia consilierilor si pe situl Primariei Miroslava. De asemenea, solicita solicitd
semnarea proceselor verbale de convocare pentru plenul sedintei de catre consilierii locali
prezenti in sala fiind intrunit urmdtorul cvorum:
- Andrian Neculai - prezent
- Apostol Ilie
- absent
- Bucataru Gabriel - prezent
- Bulbaga Vasile - prezent
- Ciobanu Maria - prezent
- Cojocaru Gheorghe - prezent
- Iftimie Gheorghild - prez:snt
- Lazar Gabriel
- prezent
- Lupu Radu
- prezent
- Olaru Gheorghita - prezent
- Popescu

Nicolae

- prezent

- Soroaga Adriana - prezent
-Tunza C. Viorel -absent
- Timofte Mihai
- prezent
-Velescu Laura
- prezent
- Vicol I. Gheorghe - prezent
- Vieru Alexandru M. - prezent
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Domnul viceprimar Bulbasa Va.sile, pregedintele gedin{ei, acordd cuvdntul d-lui
primar NiJ[ Dan, pentru a prezenta ordinea de zi :
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea confinutului-cadru al documentaliei tehnicoeconomice, faza documentafie de avizare a lucrdrilor de intervenlii (DALI), pentru
obiectivul de investi{ii "REABILITARE, MODERNIZARE $I
RECOMPARTIMENTARE $COALA GIMNAZIALA''MIRON BARNOVSCHI''
URICANI, LOCALITATEA URICANI, COMLTNA MIROSLAVA, JUDETUL

IA$I".

2.

Proiect de hotlrdre privind aprobarea asigurdrii finanfdrii de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli, care nu l;unt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de
investi{ie: "REABILITARE, MC)DERNIZARE $I RECOMPARTIMENTARE

$COALA GIMNAZIALA''MIRO}.I BARNOVSCHI'' URICANI, LOCALITATEA
URICANI, COMI-]NA MIROSLAVA, JUDETUL IA$I''.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Proiectului tehnic qi a indicatorilor tehnico economici ai proiectului: "ELABORARE PROIECT TEHNIC $I EXECUTIE
PENTRU INVESTITIA SEMI\FORIZARE INTERSECTII COMUNA
MIROSLAVA, JUDETUL IA$T".
4. Proiect de hotdrdre privind insugirea Inventarului Domeniului Public al Comunei
Miroslava, Anexd nr.l la H.C.L. Miroslava nr.86/19.05 .2016, ca urmare a actualizdrii
poziliilor nr.542 gi nr.545 din Inventar.
Domnul Bulbasa Vasile, prese<linte de sedinta supune la vot ordinea de zi a
sedintei extraordinare si da cuvantul dornnului primar al comunei Miroslava, domnul Nita
Dan.

in urma votului,

s-a

intrunit urmdtorul cvorum

- Andrian Neculai

- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- Iftimie Gheorghild
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
-Tunza C. Viorel
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol L Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Perrtru

Pentru
Pentru
Perrtru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

:
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Nefiind alte obiecfii, ordinea de zi prezentata precum si proiectele suplimentare a
fost aprobatd cu 15 voturi pentru de cdtre consilierii locali prezenfi.
Domnul presedinte de sedinta, Bulbasa Vasile trece la aprobarea proiectelor de pe
ordinea de zi.

1.

Proiect de hotirfire privind aprobarea confinutului-cadru al documentafiei
tehniceeconomice, faza docurnentafie de avizare a lucrlrilor de intervenfii
(DALI), pentru obiectivul de investifii "REABILITARE, MODERNIZARE
$I RECOMPARTTMENTAIIE $COALA GIMNAZTALA "MTRON
BARNOVSCHI'' URICANI, LOCALITATEA URICANI, COMUNA
MIROSLAVA, JUDETUL IASII".
Domnul orimar Dan Nita explica aspectul urgent al prezentarii si aprobarii primului
proiect datorita termenului limita de depunere a documentatiei pentru obtinerea de
fonduri pentru construirea unei scoli noi la Uricani.
Domnul consilier Iftimie Gheorghita cere detalii asupra locatiei unde se poate ridica o
scoala noua. Domnul primar Dan Nita arata ca este vorba despre fostul sediu al CAP
precum si faptul ca din aceste fonduri trebuie refacut si acoperisul la scoala cea noua.
Domnul presedinte de sedinta, Vasilt: Bulbasa supune la vot proiectul.

consilierii prezenli, in urma apelului nominal, intrunind urmdtorul cvorum

:

- Andrian Neculai
Pentru
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
Pentru
- Bulbaga Vasile
Pentru
- Ciobanu Maria
PenLtru
- Cojocaru Gheorghe
Pentru
- Iftimie Gheorghild
Pentru
- Lazar Gabriel
Pentru
- Lupu Radu
Pentru
- Olaru Gheorghita
Pentru
- Popescu Nicolae
Pentru
- Soroaga Adriana
Pentru
-Tunza C. Viorel
- Timofte Mihai
Pentru
-Velescu Laura
Pentru
- Vicol L Gheorghe
Pentru
- Vieru Alexandru Mihael pentru
- Domnul primar Nita Dan informeaza plenul sedintei de consiliu ca organigrama nu a
fost incarcata ci a suferit modificari structuri le, ca s-a cerut la Guvernul i.ominiei
sa fie
suplimentata pentru buna desfasurare a activitatii administrative.
Se supune la vot. In unanimitate, cu 15 voturi plenul a votat favorabil proiectul.
Acesta devine Hotararea nr.47 din 19.09r.2016
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Se trece la

2.

urmatorul proiect de pe ordinea de zi

Proiect de hotlrire privind :rprobarea asigurlrii finanflrii de la bugetul
local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL,
pentru obiectivul de investifie: "REABILITARE, MODERNIZARE gI
RECOMPARTIMENTARE $COALA GIMNAZIALA ''MIRON
BARNOVSCHI'' URICANI, LOCALITATEA URICANI, COMUNA
MIROSLAVA, JUDETUL IA[;I".

Domnul viceprimar si presedinte de sedinta Bulbasa Vasile informeaza plenul despre
cifrele exacte care reprezinta asigurzrea cheltuielilor din bugetul local si pe cele de la
bugetul de stat.
Se supune la vot.
Consilierii prezen[i, in urma apelului nominal, intrunind urmdtorul cvorum :
- Andrian Neculai
Pentru
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
Pentru
- Bulbaga Vasile
Pentru
- Ciobanu Maria
Pentru
- Cojocaru Gheorghe
Pentru
- Iftimie Gheorghila
Pentru
- Lazar Gabriel
Pentru
- Lupu Radu
Pentru
- Olaru Gheorghita
Pentru
- Popescu Nicolae
Pentru
- Soroaga Adriana
Pentru
-TunzaC. Viorel
- Timofte Mihai
Pentru
-Velescu Laura
Pentru
- Vicol I. Gheorghe
Pentru
- Vieru Alexandru Mihael Pentru
Domnul viceprimar Bulbasa Vasile, presedintele de sedinta, constatand ca nu sunt
inscrieri la cuvant supune la vot proiectul.
Cu l6 voturi pentru, consilierii au avizat favorabil proiectul.
Proiectul devine Hotararea nr. 48 din 19.09.2016
3. Proiect de hotlrAre privind aprobarea Proiectului tehnic qi a indicatorilor
tehnico - economici ai proiectului:'TLABORARE PROIECT TEHNIC

$I
EXECUTIE PENTRU INVEIJTITIA SEMAFORIZARE INTERSECTII
coMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IA$I".
Dat fiind caracterul urgent de rezolvare a semaforizaii pentru asigurarea

sigurantei circulatiei, nu sunt luari de po:zitie.

Consilierii prezenli, in urma apelului nominal, intrunind urmdtorul cvorum
Andrian Neculai
Pentru

:
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- Apostol Ilie

- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- Iftimie GheorghiJ[
-Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
-Tunza C. Viorel
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael
Se supune la vot proiectul.

Cu

Pentru
Pentru
Pe.ntru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pe,ntru

Pentru
Pe,ntru

Pentru

15 voturi pentru, proiectul de hotdrdre devine Hotir0rea nr.49 din

19.09.2016.

Domnul Bulbasa Vasile, presedinte de sedinta parcurge mai departe urmatorul
proiect de pe ordinea de zi :
4. Proiect de hotlrAre privind insuqirea Inventarului Domeniului Public al
Comunei Miroslava, Anexi nr.l la H.C.L. Miroslava nr.86/19.05.2016, ca
urmare a actualizilrii pozi{iilor nr.542 qi nr.545 din Inventar.
Domnul primar Dan Nita explic,a plenului ca este vorba despre anumite suprafete
care au fost inregistrate gresit la scolile Cornesti si Uricani iar intrarea in legalitate este
imperios necesara de aici caracterul urgent de solutionare a insusirii prin actualizare in
Domeniul Public al comunei Miroslavajudet Iasi.
Se supune la vot.
Consilierii prezenli, in urma apelului nominal, intrunind urmdtorul cvorum :
- Andrian Neculai
Perntru
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
Pentru
- Bulbaga Vasile
Pe:ntru
- Ciobanu Maria
Pentru
- Cojocaru Gheorghe
Pentru
- Iftimie GheorghilS
Pentru
-Lazar Gabriel
Pe:ntru
- Lupu Radu
Perntru
- Olaru Gheorghita
Pe:ntru
- Popescu Nicolae
Pe:ntru
- Soroaga Adriana
Pe:ntru
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-Ttnza C. Viorel
- Timofte Mihai

Pe,ntru

Pentru
-Velescu Laura
Pe,ntru
- Vicol I. Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael Pe,ntru
Cu 15 voturi pentru, proiecrlul de hot[rdre devine Hotirffrea nr.50 din
19.09.20162016.
Fiind epuizate proiectele de pe ordinea de zi, domnul primar Dan Nita informeaza
plenul Consiliului Local Miroslava desrpre numarul mare de copii pentru gradinita si ca
trebuie facuta urgent o scoala noua in Miroslava pentru a acoperi numarul in crestere a
copiilor din Miroslava. Mai informeaza plenul asupra necesitatii desemnarii
reprezentantilor in comisiile de examinare a desemnarii directorilor de scoli de pe rMa
comunei Miroslava.
Domnul consilier Popescu NecuLlai propune pe domnii consilieri Vieru Alexandru
silftimie Gheorghita.
Plenul v oteaza favorabil propun or€o.
Doamna consilier Velescu Laura arata ca este asteptata solutionarea de la
Inspectoratul Scolar Iasi pentru suplimentarea cu un post de educator la Miroslava.
Domnul consilier Timofte intrezrba despre modalitatea de solutionare a prelungirii
traseelor de transport in comun.
Domnul primar Dan Nita da reperele tuturor traseelor pe care le-a propus
Comisiei de Transport in Comun din ConsiliulJudetean Iasi.
Informeaza plenul asupra solutionarii transportului in comun prin reglementarea
transportului metropolitan.
Nemaifiind alte disculii, domnul Bulbasa Vasile, pregedintele gedinfei, declar[
inchise lucrdrile gedinlei Consiliului Local.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, astdzi 19.09.2016 in trei
exemplare.
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