
Consiliul Local Valea Lupului

Judetul lasi

Nr.21,527 /27 .O9.ZOtg

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 27 septembrie 2019 in cadrul sedintei consiliului Localvalea
Lupului care are urmatoarea ordine de zi:

L'Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier locat al domnutuiAbabei Gheorghe;

2'Proiect de hotarare privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publicepentru anul 2019;

3'Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sumecare se fac venit ar bugeturui rocar pentru anur 2020;

4'Proiect de hotarare privind acordarea unor prestatii sociale cupluritor depersoane varsnice care aniverseaza cer putin 50 de ani de casatorie;

5'Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Regulamentului deorganizare sifunctionare al compartimentului de asistenta sociala organizat tanivelul comunei Valea Lupului,judetul lasi;

5'Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anuar de actiune privind serviciilesociale administrate si finantate din bugetut local al comunei valea Lupului
,judetul lasi;

T.Diverse;

Domnul presedinte de sedinta,Gavrit loan,declara sedinta deschisa;la sedintaparticipa de drept domnul primar,Mihailuc Dumitru



secretarul comunei supune aprobarii procesul verbal at sedintei anterioare.se
supune la vot.Se aproba in unanimitate.

se supune la vot ordinea de zi :se aproba in unanimitate.

Avand in vedere ca presedintele comisiei de validare lipseste,se propune alegerea
unui nou presedinte.Se propune domnul Chelaru.Se aproba in unanimitate
;hotarare adoptata in cadrul comisiei de vatidare.

secretarul comunei preda dosarut domnuluiAbabei Gheorghe,supleant pe lista
PSD,comisiei de validare in vederea analizei acestuia .Comisia de validare a avizat
favorabil validarea mandatului de consilier local al domnului Ababei Gheorghe .

Se supune la vot in plenul consiliului local Proiectul de hotarare privind validarea
mandatului de consirier rocar ar domnului Ababei Gheorghe;se aproba in
unanimitate'se invita domnul Ababei Gheorghe sa depuna juramantul in fata
consiliului local;ulterior inmanandu-se un exemplar din juramantul depus.

Avand in vedere ca consilierul demisionar facea parte din comisia juridica se
propune completarea comisieijuridice cu noul consilier local ,Ababei Gheorghe
care va avea calitate de secretar rezultand astfel componenta comisieijuridice:

Presedi nte com is ie ju rid ica : Butna ri u Alexa ndru ;secreta r_Aba bei
Gheorghe,membri:cordun Vasile,Mihaila lulian,Gavril loan.Se supune la vot.Se
aproba in unanimitate.

2'Proiect de hotarare privind actualizarea Programului anual al achizitiitor publice
pentru anul 2019;

Modificarea intervenita in programul de achizitii consta in achizitia si instalarea
echipamentelor necesare ,video,anti-incediu,anti-efractie,si cartele de pontaj
pentru salariati cu o valoare estimata de 34.950 lei,fara TVA.

Domnul Mihaila lulian considera ca achizitia de cartele pentru pontajul salariatitor
nu se justifica ,pentru ca este system video.

Se supune la vot.Se aproba in unanimitate.



3'Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor sitaxelor tocale si a altor sume
care se fac venit ar bugetutui rocar pentru anul2020;

Domnul primar informea za ca taxere si impozitere au fost majorate in
conformitate cu,codul fiscal ,la limita minima,adica cu rata inflatiei de 4,6.

Domnul Gavril loan nu este de acord cu votarea in bloc a proiectului de hotarare.

se supune la vot.pentru-10 voturi se abtin: domnii Gavrit lon,Ababei
Mihai'Taraboanta constantin (acesta din urma,pentru ca majorarea taxelor esteprea mica in raport cu investitiile care trebuie executate).

Domnul Gavril si cu domnulAbabei Mihai nu sunt de acord cu marirea taxelor pe
cladiri si auto,cu restut sunt de acord.

4'Proiect de hotarare privind acordarea unor prestatii sociale cupluritor de
persoane varsnice care aniverseaza cer putin 50 de ani de casatorie;

Se supune la vot:se aproba in unanimitate.

5'Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociata organizat la
nivelul comunei Valea Lupului,judetul lasi;

Se supune la vot:se aproba in unanimitate.

6'Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile
sociale administrate si finantate din bugetul local al comunei valea Lupului
,judetul lasi;

Se supune la vot:se aproba in unanimitate.

Domna secretar informeaza consitiul Local valea Lupului ca nu a contrasemnat delegalitate HCL nr'82 /2o:,g privind dezmembrarea terenului in suprafata de gg2, oomp,identificat cu numar cadastral 57447,in vederea efectuarii unui schimb de
teren si a expus opinia sa motivata consemnata in referatl nr.!969s/05.0g.201g.



Se prezinta Consiliului Local Valea Lupului plangerea formulata de domnul Girtan

Dumitru prin Cabinet de avocat lulian Catarschi ,inregistrata sub

nr.2067 5 / 17 .09.2019 pri n ca re sol icita revoca rea H CL nr.7 0 / 31,.07 .2019.

Se supune la vot .Se respinge in unanimitate revocarea HCL NR.70/31 .O7.2019
privind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT Valea Lupului si domnii
Balinisteanu Ovidiu si Elena

Domnul primar informeaza consiliul local si solicita sprijinul si acordul ca in data
de 26 octombrie 2O!9 cand se organizeaza si zilele scolii sa inaugureze si noul
sediu de primarie,prin sfintirea acestuia ,prin prezentarea unui mic spectacol de
catre elevii scolii ,invitarea de oficialitati si dupa ora lz,invitati de
divertisment,artisti ,iar spre seara un foc de artificii,

Domnul Zara intreaba daca nu putem forta tucrurite ca S.C. CITADIN sa execute
mai repede trecerile de pietoni

Domnul Taraboanta propune ca presedinte de sedinta se fie domnul Gavril loan

Se supune la vot;se aproba ca presedinte de sedinta sa fie domnul Gavrit loan
pentru un mandat de inca trei luni .

Domnul Gavril intreaba daca sunt probleme cu, cornul si laptete?Domnul primar:
nu ne mai ocupam noi,ci ConsiliulJudetean.

DomnulAlbu informeaza ca doamna cipiniuc care face dansuri populare la scoala
informeaza ca, costumele sunt insuficiente;decamdata nu exista fonduri .

Drept pentru care s-a incheiat prezentur proces verbar.

Secretar

na Agnes


