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Nr. 41035 din 18.12.2018

PROCES VERBAL
al gedinfei de indata a Consiliului Local Miroslava din iriua de 13.12.2018 ora 09:00.

care a avut loc in sala de gedinfe a primrriei conrrunei Miroslava

Domnul consilier local Andrian Nicolae, pregedintele de gedinla deschide lucr6rilegedin{ei, de indata din data de 13.08.2018, convocata prin D spoziliaprimarului comunei
Miroslava Nr.577 112.12.2018 constatdnd c5, in sald, sunt pre:renli 14 consilieri locali, din
totalul de 17.

Domnul consilier local Andrian Nicolae, presedinte de sedinla, deschide lucrarile sedintei
de indata a Consiliului Local Miroslava solicitd semnarea prcceselor verbale de convocare
pentru plenul sedintei de catre consilierii locali prezenti in sala fiind intrunit urmdtorul
cvorum:

- Andrian Neculai
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- Iftimie Gheorghila
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
-Irimia Gheorghe
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe
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- prezent
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- Vieru Alexandru M. - prezent

Domnul presedinte de sedinta acordd cuvdntul d-lui primal Nif6 Dan, pentru a prezentaordinea de zi :

l' Proiect de hotlrare privind rectificarea bugetulu;i de venituri si cheltuieli alcomunei Miroslava, judetul Iasi, in trimestrul M01g
2' Proiect de hotirdre privind aprobarea procedurii de atribuire a terenului insuprafata de 30'000 m-p. de catre s.c.Miroslava Industrial l!,arc s.R.L. catre companiaMENNEKES, precum si aprobarea constituirii drepturui de s rperficie.

3' Proiect de hotrrare privind modificarea si completarea organigramei si astatului de functii la nivelul Unitatii Administrativ Terii:rriala comluna Miroslava,Judetul fasi, ca urmare a reorganizarii activitatii in cadrul Clentrului de ingrijire pentrucopii aflati in situatii de risc,.ai Co.nerti. (suplimentar)

Domnul primar Dan Nita explica plenului consiliului Local Miroslava ca este imperiosnecesar sa fie aprobat si acest proiect de hotarare intrucat treb rie organizarur!.n, concurs,la acest moment existand un deficit de personal la acest centru si ca la data de 31 decembrie2018 centrul de ingrijire cornesti nu mai are personal cr,re sa asigure beneficiarilorserviciile sociale specifice.
Presedintele de sedinta, supune la vot ordin ea de zi prezentatar;i cu proiectul suplimentar.in urma votului, s-a intrunit urmdtorul cvorum :

- Andrian Neculai pentru
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile pentru
- Ciobanu Maria pentru
- Cojocaru Gheorghe pentru

- Iftimie Gheorghila o"nrru
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu pentru
- Olaru Gheorghita pentru
- Popescu Nicolae pentru
- Irimia Gheorghe pentru
- Frunza Florin pentru
- Timofte Mihai penrru
- Velescu Laura pentru
- Vicol I. Gheorghe pentru
- Vieru Alexandru Mihael pentru
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Presedintele de sedinta trece la primul punct al ordinii de zi.

1' Proiect de.hotirf,re privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli alcomunei Miroslava, judetul Iasi, in trimestrul IV 20lg

consilierii prezen[i,in urma apelului nominal, intrunind urmdl lrul cvorum :

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

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul. cu l4 voturi, proiectul devine Hotarareanr 250 din 13.08.2018

2' Proiect de hotdrire privind aprobarea procedurii r. e atribuire a terenului insuprafata de 30'000 m'p' de calre s.c.Miroslava tnoustriat parc S.R.L. catre companiaMENNEKES, precum si aprobarea constituirii dreptului de superficie.

consilierii prezenli,in urma apelului nominal, intrunind urmdtorul cvorum :- Andrian Neculai pentru
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaqa Vasile pentru
- Ciobanu Maria pentru
- Cojocaru Gheorghe pentru
- Iftimie Gheorghifa penrru
- Lazar Gabriel pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
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Pentru
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- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Domnul consilierAndrian Nicolae, presedinte de sedinta, supuns la vot proiectul.

13.0s.t;ls 
14 voturi pentru plenui a votat proiectul care dcvine Hltararea nr.251din

3' Proiect de hotrrdre privind modificarea si completarea organigramei si aStatului de functii ta nivelul unitatii Administlativ Teritoriala comunaMiroslava, Judetul Iasi, ca ulla_re a reorgani:i;arii activitatii in cadrulCentrului de ingrijire pentru copii aflati in situaiii drr risc, sat Cornesti.

consilierii prezenli,_in urma aperurui nominal, intrunind urmdtc,.ul cvorum :- Andrian Neculai pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Domnul consilier Andrian Nicolae, presedinte de sedinta, supl ne la vot proiectul.Nu sunt inscrieri la cuvant.

13.0g;;1S 
14 voturi pentru plenul a votat proiectul care devine Hotararea nr.252 din

- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- Iftimie Gheorghitrd
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael
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conriil;ilT:presedinte 
sedinta Andrian Nicolae, declard inchis r lucrarile gedinfei de indata a

"".-plu..lrept 
pentru care s-a incheiat prezentul proces vert,rl, astdzi 13.l2.2olg.in trei

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER LOCAL

ANDRIAN NIC

Secrer .ar
pentru legalitate

ncufa-LenufaUrsanu

inrocvrrr
Consilier Consiliul Local Miroslava
Popovici Eleonora Marina

CONSILIUL LOCAL A], COM.
MIROSLAVA

mi c5um r
co rectitudin i:

5i legali


