
ROMANIA
COMUNA VALEA LUPULUI
JUDETUL IASI

Nr. 11861/30.06.2020

Proces verbal

Incheiat astazi 30'06'2020 in cadrul sedintei consiliului Local valea Lupului
care are urmatoarea ordine de zi, conform Dispozitiei nr. lg7/24.06.2020, privind convocareaconsiliului Locar varea Lupurui, in sedinta ordinara din data de 30.06.2020:

l'Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului verbal al sedin{ei consiliului Local valea Lupuluiintrunit in sedinta ordinara din data de 1g.05.2020;

2'Proiect de hotarare privind aprobarea valorii investiliiror aferente comunei varea Lupurui qi aparticiprrii comunei valea Lupului la cofinanlarea Proiettului Regionar de dezvortare a infrastructuriide api gi api uzati dinjudeful Iagi, in perioada 2014_2020;

3'Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de Fezabilitate pentru ,,proiectul 
regional dedezvoltare a infrastructurii de apa gi apd uzatd,in judegl lagi, in perioada 2014-2020., precum gi aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului;

4'Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adifional nr.37la contractul de delegare rtr. 4g/2009ce cuprinde modificarea prefului pentru apa potabili produsr, transportat[ gi distribuitr, a prefului

ff:l;:;* 
industrial5' a tarifului pentru canalizare qi a tarifului pentru epura.", p"n,.u intreaga arie de

5'Proiect de hotarare privind aprobarea planului tarifarApAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024;
6'Proiect de hotarare nr' privind emiterea acordului consiliului Local al comunei valea Lupului, citreS'C' DELGAZ GRID S'A'' necesar executirii lucririi "Alimentare cu energie electricr locuinfeinqiruire' strada Mestecdnig, Sat valea Lupului, comuna valea Lupului, apa4in6nd S.c. venetoResidence S.R.L.,,;

7'Proiect de hotarare privind actualizarea Listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sauintegrala de la bugetul local pentru anul2020;

8'Proiect de hotarare privind actualizareaProgramului anual al achizitiilor publice pentru anul2020 alComunei Valea Lupului, judetul Iasi;

9'Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cucopii prescolari pentru prata serviciiror oferite de bona;

I0'Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Lupului;
I I 'Proiect de hotarare privind insusirea rezultatului reevaluarii bunurilor din patrimoniul comuneiValea Lupului, judetul Iasi;

l2'Proiect de hotarare privind rectificarea si actualizarea inventarului bunuriror care arcatuiescdomeniul public al UAT Comuna Valea Lupului;



l3.Proiectul de hotlrdre privind insusirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat al
Comunei Valea Lupului

l4.Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 39115.04.2020.

l5.lnformarelanalizaaactuluidecontrol nr.4950104.03.202O,aadresei nr.25103.04.20ZO"aactuluide
control nr.5254109.03.2020 si a Decizieinr.2612020 emise de Camera de Conturi lasi:

l6.Diverse.

Sedinta de consiliu este deschisa.
La sedinta participa si dl. primar Mihailuc Dumitru.

La inceputul sedintei, dl. primar, propune tinerea unui minut de reculegere in memoria domnului
consilier Ababei Ciheorghe.

1) Secretarul general g rE DTIVI
al sedintei Consiliului nta

18.05.2020.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate

Domnul consilier Mocanu Alin intreaba de ce s-au schimbat, intr-un interval de timp, scurt, un numar
de trei secretare. Dl. Primar expune cazul doamnei secretar Potochina Agnes, dosarul privind
incompatibilitatea, adresele trimise catre ANI pentru informatii suplimentare. Dosarul a fost inaintat
catre Comisia de disciplina din cadrul Prefecturii Iasi, care a dispus masura sanctionarii cu l0 %.
Primaria a emis Dispozitia de sanctionare, dispozitie ce a fost trimisa la ANI. Ulterior a fost emisa
Dispozitia de destituire din functia publica de secretar a doamnei Potochina Agnes. Urmare, a fost emisa
dispozitia privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de secretar general de catre doamna Chirica
Diana, iar ulterior, a fost emisa dispozitia privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de
secretar general de catre doamna Lupu Emilia. Se va organiza concurs pentru ocuparea postului de
secretar general' In aceasta perioada sunt blocate concursurile in administratia publica. Dl. consilier
Mocanu intreaba de ce nu a fost prezentat cazulldosarul doamnei Potochina in consiliul local. Dl. primar
explica ca nu este de competenta consiliului local. Doamna consilier Axinte intreaba daca este platita
acum doamna Potochina. Dl. primar raspunde: nu. Dl. consilier Mihaila inteaba daca doamna potochina
va reveni in eventualitateaca instanta va decide. Dl.primar raspunde, dosarul este in instanta.

2) Dl Presedinte de sedinta solicita continuarea sedintei cu votarea ordinii de zi si
completarea /suplimentarea acesteia cu 3 proiecte: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii
de zi;2. Proiect de hotarare de aprobare a beneficiarului privind prelungirea Scrisorii de Garantie din
partea Fondului de Carantare a Creditului Rural (FGCR); 3. Proiect de hotarare privind incetarea de
drept a mandatului de oonsilier local al domnului Ababei Gheorghe.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

Dl. Primar, Mihailuc Dumitru prezinta avantajele acestui proiect pentru comuna Valea
Lupului, si cota de participare a comunei la acest proiect, defalcatape ani 2020 - 2021, respectiv pentru

a,

dezvolta



anul 2020 echivalentul a 43,54 E, pentru anul 2021 - echivalentul a g, 761,24 Euro.Dl' consilier Taraboanta intreaba daca toate lucrarile vor fi executate in acelasi timp.
Raspunzand, dl. primar ptecizeazaca dupa frnalizareaprocedurilor de achizitie, contractual de lucrari
fiind atribuit pe loturi, cel mai tarziu in primavara anului 202l,lucrarile vor incepe, prin forare.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

s)

Dl' consilier Gavril face precizarea ca pretul impus de APAVITAL este prea mare. Dl. consilier
Taraboanta motiveaza cresterea pretului doar pentru faptul ca APAVITAL are investitii de realizat. Dl.
Mihaila solicita un punct de veere din partea domnului primar pentru a nu se mai mari pretul. Dl. primar
explica - ca aceasta problema a fost discutata si in sedintele de la ARSACIS. pretul la apa 4,42lei fara
TVA si pentru canalizare3,62lei fara TVA. Doamna consilier Mertic Isaura intreaba ce se intampla
daca acest proiect nu va fi adoptat. Dl. Primar raspunde, precizand importanta acestui proiect de
investitie pentru valea Lupului si riscul de a se intarziademararea lucrarilor daca acest proiect nu va fi
adoptat' Dl' Primar ptezinta situatia actuala a retelei de canalizare din comuna motivand necesitatea
imbunatatirii acesteia. S-a discutat si cu reprezentantii Primariei Rediu, cu investitori din zona pentru ase putea traversa zonele din comuna cu o retea de canalizare deficiatara,
Locuitorii comunei se plang de faptul ca seara nu au &p&, debitul este redus.
Dl' Consilier Mihaila Iulian precizemaca SC APAVITAL a preluat de la Comuna Valea Lupului
reteaua de apa-canal si ca ar trebui ca tot aceasta societate sa suporte intreaga valoare a investitiei. Dl.
primar ptecizeza ca pe str. L. Blaga si 'I. Vianu - lucrarile sunt facute de dezvoltatori. Dl. primar face
precizarea ca ANRSC a fundamentat modiflcarea pretului.

Se supune la vot: S-a votat dupa cum urrneaza:7 voturi ,,pentru"; 2 voturi ,,abtineri,, 
in persoana

domnilor consilieri Cordun Cristian Constantin si dl. Taraboanta C.; 5 voturi ,,impotriva,,, in persoana
domnilor consilieri loan Gavril, Gabriela Baitanu, {}hsr/gheAbabei, Iulian Mihaila si pavel Romaniuc.
Proiectul de hotarare se amana pentru sedinta urmatoare!.,hu

Se supune la vot: S-a votat dupa cum urmeaza:7 voturi,,portru"; 2 voturi ,,abtineri,, in persoana
domnilor consilieri Cordun Cristian Constantin si dl. 'Iaraboanta Constantin.; 5 voturi .,impotriva,,, in t
persoana domnilor consilieri Ioan Gavril, Gabriela Baitanu, GhpdgheAbabei, Iulian Mihaila si pavel 

fRomaniuc. Proiectul de hotarare se amana pentru sedinta urmatoare. ft iha,t

Doamna consilier Mertic Isaura a cerut prezenta unui reprezentant al SC APAVITAL, in cadrul
sedintei de consiliu local. Dl' Primar raspunde cu precizareacava invita, la unnatoarea sedinta de
consiliu local un reprezentant al SC APAVITAI_.
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4)
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una v

8)

Dl' consilier Taraboanta intreaba cine va suporta plata lucrarilor ce se vor efectua. Dl primar raspunde
ca beneficiarul va suporta plata lucrarilor ce se vor executa. Dl. Consilier Taraboanta cere ca dupa
efectuara lucrarilor, beneficiarul sa refaca drumurile.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

sau integrala de la bugetul local pentru anul 2020.

Dl' primar motiveaza majorarea valorii investitiei "Modernizarea retelei de drumuri satesti in comuna
Valea Lupului,judetul lasi", etapa II - predareacatre Comuna ValeaLupului de catre sC B9TICELI
a portiunii de str Ciresi. Va fi inclusa si aceasta portiune de strada in investitie. ln cadrul aestei investitii
se va asfalta si portiunea de strada ce fac legatura intre str. Garoafei si ciresi,

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

DI' primar precizeaza in ce consta actualizareaPAAP pentru anul2020 al Comunei Valea Lupului,
judetul lasi, respectiv: modificarea valorii contractului de servicii de proiectare si executie a lucrarilor
pentru obiectivul de investitie "Modernizarea retelei de drumuri satesti in comuna Valea Lupului,
judetul Iasi", etapa II, urmare a includerii in obiectivul de investitie si a segmentului de strada in
suprafata de 500 mp, din strada Ciresi, strada ce asigura legatura intre str. Ciresi si str. Garoafei, portiune
predata de SC BoTICELI; Se va include in Programul anual al achizitiilor publice pentru anul2020
achizitia de servicii de incasare electronica pentru taxe si impozite locale prin site-ul yr,gy,gLtseu-Lrg;
precum si achizitia de servicii tehnice de elaborare a documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei de
gospodarire a apelor la obiectivul de investiti e ,,Construire pod auto si pietonal peste paraul Lupului,,.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

Dl' consilier Gavril inreaba de ce trebuie acest proiect. In sustinerea acestui proiect de hotarare, dl.
primar explica: prin acest proiect se aproba doar metodologia. La acest moment, in comuna nu avem
niciun caz.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

In sustinerea proiectului de hotarare, dl. Primar prezinta repartizarea sumelor ce au determinat
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei valea Lupului.

ll)

el

10) Proiect de hotarare privind aprobarea Metodolosiei de acordare a unui aiutor financiar
familiilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona



Dl' Primar aduce la cunostinta consiliului local faptut ca Scoala valea Lupului va primi o sponsorizare
in valoare de 5000 lei din partea sc ANTIBIOTICE SA, suma cu care scoala isi va imbunatati dotarile
necesare.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

t2) vind i bun
comunei Valea Lupului. iudetul Iasi

Motivand importanta adoptarii acestui proiect de hotarare, dl. primar precizeazaca niciodata nu s-aintocmit un inventar corect.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

13) P

Se supune la vot: s-a votat in lm itate.unan

t4)
orivat al Comunei Valea Lupului

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

ls) .

Dl' Consilier Mihaila Iulian intreaba de ce se revoca Dl. primar face referire la adresa de la prefectura
in acest sens si cum se va proceda i, situatia sc DANGAR sRL.

Se supune la vot: s-0 votat in unanimitate.

Dl' Consilier Mocanu Alin rleproseaza domnului primar ca"atdrdt" Consiliul local in aceasta situatia,
si sa fie informati si consilierii.

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

t7).

Se supune la vot: s-a votat in unanimitate.

l5' Dl. Primar prezinta spre Informarelanalizadocumentele de control ale Camerei de Conturi Iasi,
respective a actului de control nr. 4950104.03.2020,a adresei nr.25lO3,04.2OZO,a actului de control nr.
5254109 '03 '2020 si a Deciziei nr. 2612020 emise de Camera de Conturi Iasi, precizand masurile impuse
de organul de control

Decizia 4ll20l4

Masura l.l. - inventarierea materiei impozabile cu inscrierea corecta si exacta a creantelor din
amenzilchirii 1.4. Reflectarea distincta in contabiltiate a activelor; 1.12. Actiunile de innventariere;
l '14' Completarea tuturor dosarelor fiscale, efectuarea de actiuni de control si

f

16).



actualizarea/implementarea procedurilor de catre compartimentul taxe si impozite;1.16. Evidentatuturor bunurilor concesionate. Gestionarea dosarelor de concesiune; L17. Inscrierea in contractele de
concesiune a tuturor datelor de identificare a concesionarilor. 1.20. Aprobarea inventarierii de catre
Consilul Local' 1'22'Elaborarea intregii documentatii aferente obiectivelor de investitii/ completarea
dosarului de achizitie;2.2. Recuperarea,/stingerea creantei cu sc DANGAR; 2.3. Finalizareaprocedurilor, in instanta referitoare laBaza Sportiva.

Dl' consilier Taraboanta intreaba ce s-a intamplat. Dl. primar raspunde cu precizarea ca suntem inscrisi
la masa credala.

Dl,'primar prezinta masurile ce trebuiesc indeplinite urmare a Scrisorii nr. 164/2015: masura I si masura
4.

Dl' primar precizeaza, ca au fost emise Dispozitii pentru toate compartimentele ce trebuie sa aduca la
indeplinire masurile, acestea avand termen data de 30.09.2020. Dl. consilier Gavril Ioan cere
sanctionarea celor care nu aduc la indeplinire.

l6.Diverse.

a) Dl' primar aduce la cunostinta faptul ca s-au finalizat lucrarile la gradinita de langa sediul primariei
si ca urmeaza receptia. Ulterior noua gradinita se va preda catre scoala, prin proces-verbal, cu acordul
Consiliului local.

De asemeni, dl' primar prezinta numarul mare de copii inscrisi pentru gradinita, pana la acesta data,
peste 100' Din lipsa spatiului necesar,- in aniitrecuti, scoala inchiria spatiu pentru gradinita. La acest
moment, motivat si de masurile ce se impun legat de COVID l9 numarul copiilor dintr-o clasa este
redus semnificativ. Aceasta situatie face imposibila acoperirea capacitatii de a permite tuturor copiilor
frecventarea gradinitei.

Doamna director recomanda achizitionarea a doua containere 416 in care sa se desfasoare clasele de
gradinita - pentru a suplimenta spatiul necesar. Dl primar precizeazaca a auvt o discutie si ca ISJ nu
accepta, motivat de avizele ce se impun in aceasta situatie.

Doamna consilier Mertic Isaura spune ca nu ar fi niciun impediment din partea Inspectoratului Scolar,
nu crede ca nu ar fi de acord.

In situatia in care s-ar achizitiona aceste containere, dl. primar spune ca scoala ar putea lua bani din
suma de 100.000 lei alocata pentru caldura.

Dl' primar prezinta Consiliului local situatia in care se afla procedura de achizitie a contractului de
lucrari pentru cea de a doua gradinita, cate urrneaza a fi construita langa scoala, si care va avea un nr.
de 5 clase' S-a insris un singur ofertant. Este in desfasurare procedura de evaluare a ofeftelor, De
asemeni, dl' primar precizeaza ca, odata cu aceast gradinita se va putea acoperi intregul necesar de
spatiu pentru clasele de gradinita.

Doamna consilier Mertic Isaura spune ca recomandat ar fi catoate clasele de gradinita sa functioneze
in acceasi cladire.

Revenind la achizitia de containere, dl.primar precizeazaca nu se poate intreprinde nimic fara acordul
ISJ si ca, impreuna cu doamna director a scolii va merge la ISJ pentru clarificarea situatiei.

,6



b) pt' Consilier Taraboanta propune achizitia/inchirierea unui buldoexcavator necesar pentru
amenajarea terenului, str. Lacu lui.

c) Dl' Consilier Gavril adreseaza catre ordonatorul de credite rugamintea pentru a face demersurile
necesare pentru cumpararea unui teren in zona Popas, in vederea construirii unei scoli/gradinite.
Raspunzand, dl' Primar precizeaza ca a fost in discuctii cu dl. Teodorescu sa pastreze o suprafata de
teren, unde sa fie ridicat un campus/ o scoala.

d)DL zara Briscan, prezent la sedinta consiliului Local intreaba:

- ce se intampla daca nu se semneilza cu ApAVITAL.

- dl.Zara Briscan cere informatii despre trecerile de pietoni.

Raspunzand, dl. Primar spune ca a fost la Primaria Iasi si la SC Antibiotice. primaria Iasi a obtinut
avizele necesare inceperii lucrarilor, Lucrarile, pentru Iasi vor fi efectuate de SC CITADIN. Se doreste
ca lucrarile sa inceapa in acelasi timp, atat de catre Comuna valea lupului, cat si de Iasi. Se asteapta
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

e) Dl' consilier Albu aduce la cunostinta domnului primar ca sunt probleme cu terenul de sport, destinat
pentru fotbal' Trebuie tunsa iarba si nu are cu ce sa plateasca. Dl. Cordun V., ii precizeaza acestuia ca
Asociatia Sportiva are bani necesari pentru a amenaja terenul. completand, dl. primar, ca banii alocati
Asociatiei Sportive trebuie folositi de toate ramurile sportive ale acesteia.

0' Dl' consilier Ababei este nemultumit, si cere discretia atunci cand se inregistreaza la primarie un
contract de vanzare oumparare sau alt act. "Nici nu ajungi bine acasa si stie tot satul,, precizand ca sunt
acte confidentiale cere discretie.

Presedinte de sedinta, Secretar general UAT,

Butnariu t-unrfiitla

v


