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Nr.7436 din 14.03.2017

al eedinfei extraordinare o c""riririlloo.:rT:,ii,.Yrfl]rtfi: ua de 13.03.2 0r1 oral0:00, care aavut loc in sala de gedinge a prim6riei Cornunei Miroslava

Domnul corrsilier local Iftinrie Ghe
llotdrArea ConsiliLrlui Local Mir.oslava
febrLrarie si rnartie, deschide lucrdrile
convocatd pr-in Dispozi\ia primarului co

prezenfi urrndtorii invitali: domnul Enache
eprezentanti satesti, salariafii aparatului de

cu rdspunderi asupra hot6r6rilor luate in

ul Iftimie Gheorghita, presedinte de sedinta, deschide lucrarile sedinteiextraor a consilir'rlui Local Miroslava solicitd ,.-nurru proceselor verbale deconvocare 1 ttu plenul sedintei de catre consilierii locali prezenti in sala fiind intruniturnrhtol'uI c Lt t1t:

- Andrian Neculai _ Drezent
- Apostol Ilie - absent
- BLrcatarrr Gabriel _ prezent
- Bulbaga Vasile _ rlrezent
- Ciobarru Maria _ prezent
- Cojocaru Gheorghe _ prezent
- lftimie Gheorghila _ prezent' - Lazar Gabriel _ absent
- Lupu Radu _ prezent
- Olaru Gheorghita _ prezent
- I,opescu Nicolae _ prezent
- Sor.oaga Adriana _ pfezeltt
- Frunza Florin _ prezent
- Timofte Mihai _ prezent
-Velescu Laura _ prezent
- Vicol I. Gheorghe _ prezeltt
- Vier.u Alexandru _ prezent

e sLrpLrne spre aprobare ordirrea cJe zi. plentrl r,,oteaza in unal_rimitate.In ur.ma votului, s_a intrunit urmdtorul cvorum :
- Andrian NecLrlai pentru

- Apostol Ilie
_ Bucataru Cabriel

Bulbaga Vasile
Ciobanu Maria

Pentlu
Pentru
Pentru
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- Cojocarr-r Gheorshe
- lfrinric Cheor.ghila

- Lazar Gabriel
- LupLr Radu
- OIaru Chcor.ghita
- PopescLr Ni,:olae:
- Soroaga r\drianer
- Frunzal.-lorin
- Tirrofte VIihai
-Velescu J-aura
- Vicol I. Gheor-ghe

Pentr
Pentru

Pentru
Pentru
Pe n tru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pelttru
Pentru

Viertr r\ lexanclru Mihael pentru
uorrlrlLll 'eseclinte de sedinta' ifiimie Gheorghita acordd cuvantul d-lui primarNigd Dan, pentru prezenta ordinea de z:i :1' oiect de hotdrflre plivirtcl aprobarea valorii totale a obiectivului cle'csti{ie prin pNDt. :"Nlocrcr-nizar.e Scoara primara, LocaritateaProsclnici, runa Mirosrava,.rucrelLrr Iasi,i.'2' Proicct de irire privirrd a;rrobarea valorii totale a obiectivului deirrvcstifie PNDL : "Irxtincrere $i' nroa..nirur" Scoara- primara,

u rra l,,Ii roslava, Judctul Iasi',.

I_ocalitatea Horpaz, Comu n:l4, proicct de hotirlre apr.ob
:tctualiz td,Iaza tlocumentafie
(DALI), entru obiectivul cle i

,plementarea proiectului:,,Moclernizctre
ta Miroslova, juclelul IaSi".

c:esitatea aprobdrii proiectului tehnic qi aici ui proicctului ,Amenajare rampa
clcseuri reciclabile si municipale,,.

,r"r.,.,,3r1"]rtrul 
lI'titrie Gheorshita.,'rrescclir.rtr: cje sec]inta sLrpune la vot ordinea cle zi

ln ur'nra vorLrlui. s_er iirtrultit urrniitorLtl cvor_trn ;

- Andr.ian NecLrlai pentru
- Aposrol Ilic

- Bucataru Gabi.iel pentr.r-r
- BLrlbaga Vasile pentru
- CiobarrLr Maria pentrLr
- C-o.jocalLt Chcor-gltc. l)e1tr.1,
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Pentrr"r

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Nefiind alte obiecfii, ordirrea de zi a fost aprobata cu 15 voturi PENTRU de cdtre
cortsilielii locali prezen{i in sala.

Domnul plimar Dan Nita subliniaza fbptul
de 30 de zile la PNDL si fiind un volum mare de
scd inta extlaord inala.

Domnul primar subliniaza faptul ca valorile sunt cele rezultate din proiectare si ca
s-a luat decizia de a se f'ace reparatia capilala la cele 3 constructii de scoala care fac parte
dirr domeniLrl Public al comunei Miroslava si sr-rnt proprietatea Consiliului Local
Miroslava.

Donrtlul priruar Dan Nita, solicita discutatea si aprobarea la capitolul < Divense >
parteneriatLrl intre Asociatia Culturala Geto-Dacii din Moldova si Asociatia pontru
J'ineret si Sport Miroslava in vedelea incheierii unui protocol de colaborare pentru
desfasurarea unei actiuni comune ce se va desfasura pe durata atrei zile.

PlenLrl Consiliului Local Miroslava da aviz favorabil pentru desfasurarea acestui
parteneriat si pentru derularea actiunilor culturale in comuna.

Domllul lftimie Gheorghita , presedinte de sedinta, trece la aprobarea prirnului
proiect de pe oldin ea de zi.

1. Proiect de hotirire privind aprobarea valorii totale a obiectivului de
investifie prin PNDL:"Modernizare Scoala primara, Localitatea
Proselnici, Comuna Miroslava, Judetul Iasi".

Donlnul prinrar Dan Nita, explica plenulLri importanta acestor proiecte pentru atingerea
pararnetrilor de performanta in educatie in scolile din comuna Miroslava.
I)ornnul lltirnie Cheorghita, presedinte de sedinta, solicita informatii despre discutiile din
cornisiile de specialitate. Domriul Bulbasa Vasile, viceprimar si presedintele comisiei
econom jce infblmeaza ca la comisii proiectul a prinrit aviz favorabil.
Consilierii pl'ezen{i, in urnta apelului nonrinal, intrLrnincl urrndtorul cvorum :

- Iftimie Gheorghild
- Lazar Gabriel

- LupLr Radu
- Olaru Gheorghita
- PopescLr Nicolae
- Soroaga Adriana

- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol L Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael

Pentru

Pentfu

ca aceste proiecte se depun in termen
lucru pentru aceste proiecte a convocat

- Andlian Neculai
- ApostoI llie
- IJLrcatalu Gabriel
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Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentlu
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentt'u

Dom'ul Iltimie Gh orghita, presedintele de secli,ta supune atentiei plenului urmatorulproiect de pe ordine de zi :

Domnul Iftinrie Gheor.ghita, presedin sedinta, trece la vot.consilie'ii prezen[i, in unna apelurui inar, intrunind urmdtorul cvorum :- Andriarr Neculai penrru

- BLrlbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- lftirnie Gheorghila
- L,azar Gabriel
- LrrpLr Radu
- Olalu Cheorghita
- Popescu Nicolae
- Soloaga Adriana
- Frunza Florin
- Tirnofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol L Cheorglre

- Apostol Ilie
- BLrcatar.u Gabriel
- BLrlbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Co.iocarur Gheorghe
- Iftirnie Gheorghild
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- OlarLr Gheorghita
- Popescu Nicorae
- Soroaga Adriana
- I-'runzil Florin
- Tirnolte Mihai
-Velescu l_aura
- Vicol [. Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael

Se supune la vot ploiectul.

Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
PentrLr

PentrLt

Pentru
Pentru
Pen tru
Pentru
Pentru
Pentru
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CLr l5 vottrri perttrLt plenul a votat proiectul devine Hotararea nr.72 din 13.03.2017.
3. Proicct tle hotl16re privind aprobareir valorii totale a obiectivului de

investifie prin PNDL:"i\4odernizarc gradinita cu program norrnal,
I-ocalitatea Horpaz, Comuna Nliroslava, Judetul fasi".

Corrsilielii plezenfi. ?n Lrrnra apelulLri r.rorrinal, intrLrnind urnrdtorul cvor.urn :

- Ancllian NecLrLai

- Apostol llie
- BLrcatalLr Cabriel
- BLrlbaga Vasile
- Ciobarru N4aria
- Cojocarur Gl-reorghe
- Iftirnie Cheolghild

-Vclescr: J-aLrra

- Vicol l. Cheorghe

- Ll,zlrt' ( rrrbt'icl
- I-LtpLr RadLr pentrLr

- OlarLr Clreorghita Pentru
- Popescu Nicolae Pentr.u
- Soroaga Adriana Pentr.Lr

- Frunza lrlorin Pentru
- Tirnolte Mihai Pentru

PentlLr

Pentrur

Pentru
Pentlu
Pentlu
Pentrr.r

I 
)e rrt r-r-r

Pen tlu
- Vieru AlexandrLr Mihael Pentrur
Cu l5 voturi pentru, proiectul cle hotlr0re devine: Hotararea nr.73 din

l3.03.2017.

Preqedintcle de qedin!a, Iftimie Ciheorghitd, aduce la cunogtinld domnilor
consilieLi locali prezenti in sald. laptLrlcd. pe IAngI proiectele de pe convocareain gedin!6
cxtl'aolclillalil- esl.e imperios necesar a fi puse in disculie inci trei proiecte de hotdr6re
avAnd ca obiect aprobalea realizdrii unor irrvestilii de interes local.

intrucdt tertnetrul de depunele al proiectelor prin P.N.D.L. este foarte scurt gi
;lentru conl'ortlrare la dispoziliile legii, domnLrl preseclinte de gedin!d sLrpuneplenurlui spre
aprobare suplintclttarea or.ditrii de zi cr_r :

Proicct dc hotirrirc aprobarea rlocumentafiei tehnico economice
llctu:tliz:ltii,firza doculncntrrfic clc at,izitre a lucrlrilor de intervenfii
(I)ALI),1rentru obiectivul cle investilii ,,Moclernizare clrumuri cle acces
ugricol in contutto Nliroslova, jur!elul IuSi,'.

Proiccl clc hot6rf,rc privind inrprernentarea proiectului:,,Moclernizare
clrunturi rle tcces agricol in contunt Miroslava, juctelut lasi",

4,

f,.
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irr urnra votului liber erprirnat de catre
intrurnit urrrdrul cvorum :

- Andrian Neculai
- Apostol Ilie

- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Mar.ia
- Cojocaru Gheorghe
- lftimie Gheorghild

- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
- Frunza Florin
-'fimofie Mihai
-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe

- Andrian Neurlai
- Apostol ilie

- Bucatarir Gabr.iel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorglie
- Iftimie GheoLghild

- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- OlarLr Chcorshita
- PopescLr Nicolae

aproblrii tehnic gi a
proiectului
reciclabile |",,. 

tt-ou

consiiierii locali prezenli la gedinfa, s_a

Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentr.u

Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

6, Proiect de hotdrAre
indicatorilor tehrrico
d esca rcareltra nsfer i n

privind necesitatea
economici ai

container deseuri

Mihael pentru
'dinii de zi a fost aprobatd.

ffiliil?:1il#iil:ilr. i riber exprimat ol:1,:: ;i,",,1,1J;, ;::,;i,^;i:,Jii,T'l,i?i"i;::j

Pentru

I)entru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentrur

Pentru
Pentrr"r

Pentl.u
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- Soroaga Adriana
- Frunza Florin
- Timotie Mihai
-Velescu I-aura
- Vicol I. Gheorghe

- Andrian Neculai
- Apostol llie

- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- CiobanLr Maria
- Co.jocalLr Cheor-ghe
- Iftimie Gheorghitra

- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- OlarLr Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe

Andrian Neculai
- Apostol ilie

Bucataru Gabriel

realizarea investitiei, drept
locali prezenli Ia gedin!d, i-

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
- Vieru Alexandru Mihael pentru

Cu l5 voturi pentru, proiectul cle hotdfAle devirre Hot[rdrea nr.74/13.03.2011/,Dorltrul pre;cdinte de gedinfd supune spre aprobare proiectul de hotdr6re privindinrplementarea proiectului: ,,Modernizare drumirri dL acces agricol in comuna Miroslava,j udelu I Iagi",
ConsiliLll L.ocal apreciaza ca ej,jcientd si oportunl

pentru care irr Lrrma votului riber exprinrat de catie consilierii
a intlunit urnrdrul cvorum :

Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pen tru
Pentru
Pentru

Pentru
- Vieru Alexandru Mihael pentru

cu l5 voturi pentru, proiectul de hotdrare devine Hotrrflrea nr.75l13.03 .2077.

Dornnul presedinte de geclinfir sLrpune sp|e aprobare proiectul de hot6r6re privindnecesitatea aprobdrii Proiectului tehnic gi a indicatorilor tehnico - economici aiproiectulLri "Anrenajare rampa descarcale/transfer in container deseuri reciclabile sint un icipale".
consiliul Local apreciazlt ca eficientd ;i oportu n6. realizarea investifiei, dreptpentru care ?n urma votului liber exprinrat de catie consilierii locali prezenti iu i.oinfa, r-a intrunit urntdrul cvorLrm :

Pentru

Pentlu
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- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- CojocarLr Cheorphe
- Iftimie Gheorgh-i1d

- Lazar Cabriel

Pentru
pentru
pentru

Pentru

- Lupu Radu pentru
- Olaru Gheorghita pent.u
- popescu Nicolae pentru
- Soroaga Adriana p"nt.,
- Iir.Lrnza Florin p.ntru
- l'irnofte Mihai pent.u
-Velescu Laura pentru
- Vicol I. Gheorghe p.ni.u

Mihael pentr-u

tdrdrea nr.7 6/13.03.2017 .

oreqedintele gedin{ei, declard

rllt proces verbal, astdzi 13,03,2017 in trei

IFT GHITA

Lontrasemneazd pentru legalitate

nuta UrsanuINTOCMIT
Consilier. Consiliul Local Mi
Popovici Eleonora Ma{i

Tl onsabilitateaco iintocmlrii
ii,,
- Marina


