
COMUNA VALEA LUPULUI
JUDETUL IASI

Nr. 15852/27.08,2020

Proces verbal
incheiart astazi, 27.08.2020 in cadrul sedinteiordinare a consiliului localvalea Lupului,

care are urmatoarea ordine de zi, conform Dispozitiel nr,230/20.0g.2020:

L'Aprobarea l)rocesului verbal al sedinfei consiliului Local Valea Lupului intrunit in sedinta ordinaradin data de 31..07.2O2O;

2.Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi;
3'Proiect de hotarare privind rardierea unor bunuri din domeniul privat al comunei Valea Lupului;
4'Proiect de hotarare prrivind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT comuna Valea Lupului sidomnii Grigoriu Gheorghe siGrigoriu Ana;
5'Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor
obiectivului dr: investitie ,,Modernizarea retelei de drumuri satesti in comuna
lasi, etapa ll";

tehnico economici ai
Valea Lupului, judetul

6'Proiect de hrltarare privind indreptarea eroriimateriale din cuprinsul HCL nr, g6/31,.07.2020;
7'Proiect de hotarare privind actualizarea Listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau
integrala de la bugetul local pentru anul 2020;
8'Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor publice pentru
anul 2020 al Comunei Valea LuFrului, judetul lasi;
9'Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de veniturisicheltuielial comuneiValea Lupului;
1o'Proiect de iotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului si a situatiilor financiarepentru trimestrul | / 2020;
11.Diverse.

Sedinta de consiliu este deschisa.
La sedinta participa domnul primar, Dumitru Mihailuc si doamna Elena pantiru, Compartiment
Patrimoniu.
1''Dl' presedinte de sedinta, dl. lulian Mihaila prezinta ordinea de zi a sedintei pe care o supune
aprobarii, S-a votat in unanimitate.
Dl' Presdinte de sedinta prezinta suplimentarea ordinii de zi cu un numar de 3 proiecte, ce au fostinaintate ulteri cr catre consilieri.

L' Proiect l-lCL privind darea in administrare Scolii Gimnaziale "profesor Mihai Dumitriu,, Valea
lupului a imobi elor in care isi desfasoara activitatea;

2' Proiect Hr3L pentru neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea contractelo /acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si acontractelor/acordurilor-cadru cle prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, in
cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2o2o- 2021,;

3. Proiect H(lL privind alipirea unor terenuri domeniu al Comunei Valea Lupului,
Se supune la vot: S-a votat in unanimitate.
2' se supune la vot aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31 iulie 2020.
Se voteaza in urranimitate.
3' Proiect de hotarare privind raclierea unor bunuri din domeniul privat al comunei Valea Lupului;
Domnul Primar, Dumitru Mihailuc prezinta proiectul facand referire la terenurile ce fac obiectulproiectului de hotarare.
Referitorlaterenul sccaremil. dl.consilierTaraboantaintreabadeceeratrecutinzonadeprotectie
- terenul de langa SC Caremil,



Dl. consilier AL,abei intreaba de ce acest teren nu este in administrarea comunei Valea Lupului. De ce
este al Mun' litsi' Dl. Primar raspunzand ii precizeaza ca nu sunt documente care sa ateste ca acest
teren a apartinut com. Valea Lupului.
Dl, Consilier l. t3avril spune ca nu a fost nimeni interest sa intabuleze terenul pentru Valea Lupului.
Este un proto(:ol din 1968 - terenul a fost cedat lasului pentru ca pe partea aceea era Fabrica de
Antibiotice.
Dl. Primarmai precizeaza ca nu t-'ste niciun document la Cadastru care sa ateste ca terenul a apartinut
sau apartine comunei Valea Lupului.
Dl. Consilier Terraboanta cere sa se intreprinda toate demersurile pentru ca acest teren sa apartina
comunei Valea Lupului. Sa se deschida actiune in instanta.
Dl Primar reanrinteste: nu existtt niciun document care sa ateste ca acest teren a apartinut vreodata
comuneiValea Lupului. Terenul a apartinut dintotdeauna lasului.
Dl. Taraboanta recomanda sa se ia legatura cu Primaria Rediu pentru a se verifica in arhiva.
Dl. Gh.Chelaru intreaba daca sunt documente pentru terenul de la Rond ERA pana la paraul Lupului.
Doamna Elana Pantiru, raspunde ca nu sunt.
Dl. Cordun Vasile intreba cum s-a factut totusi contracutul cu PECO. DL. Primar - terenul este inscris
la lasi.

Se supune la vc)t aprobarea proir:ctului. Se cere ca punctul 3 din anexa sa nu fie votat,
Se supune la vot cu exceptia purrctului 3 din Anexa la proiectul de hotarare. S-a votat in unanimitate ,

Mai putin punctul 3.din Anexa. [Jrmeaza a se intreprinde demersurile pentru castigarea in instanta a
dreptului de proprietate asupra terenului situate in T 190, parcela 1762 (9.979 mp)
Se voteaza in unanimitate.
4' Proiect de hr>tarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT Comuna Valea Lupului si
domnii Grigoriu Gheorghe si Grigoriu Ana.
Dl. Primar prezinta proiectul, mo,tivand intrarea in legalitate a d-lui Grigoriu.
Dl. Consilier l. (iavril intreaba ce argumente noiau aparut la dosar- pentru ca acum, acest proiect sa
fie repus pe Ordinea de zi. Dl. Primar, raspunde ca este prima data cand s-a intocmit un proiect de
hotarare. Situatia domnului Grie;oriu a fost discutata doar ca o cerere la Diverse. Aprobarea trebuie
facuta doar perttru evaluarea terenului si intrarea in legalitate a domnului Grigoriu.
Se supune la vot: S-a votat in unanimitate.
5. Proiect de hotarare privind erprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitie ,,Modernizarea retelei de drumuri satesti in comuna Valea Lupului, judetul
lasi, etapa ll". l)1. Primar prezinta proiectul Investitia vizeaza modernizarea a 300 ml si se refera la
prelungirea strirzii Cuza Voda si prrelungirea strazii Garoafei catre str. Ciresi.
Se supune la vot: S-a votat in unanimitate.
6. Proiect de hctarare privind inclreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. S6/31,.07.2020;
Se supune la vot: S-a votat in unanimitate.
7. Proiect de hctarare privind actualizarea Listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau
integrala de la trugetul local pentru anul 2020;
Dl' Primar prezinta Se va suplimernta valoarea pentru achizitia centraleitermice pentru sala de sport;
s-a introdus in lista de investitii Sl.rategia de dezvoltare durabila a Comunei Valea Lupului2O2l-2A27,
instalare sistenr control acces serdiu primarie, consolidare versant - terenul de sport. Banii, pentru
ziduld e sprijin, erau prinsi deja la investitie Amenajare teren de sport in comuna Valea Lupului, si
acum s-au separat prin introducerea in lista a Zidului de sprijin. lntroducerea in Lista de investitii a
unui nou proiect, "Betonare drunruri sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, judetul lasi',, proiect ce
va contribui la mbdernizarea retelei de drumuri din comuna Valea Lupului" (betonarea strazilor in
pa nta ).
Se supune la vot: S-a votat in unianimitate.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor publice pentru
anul 2020 al Cornunei Valea Lupurlui, judetul lasi.
Se supune la vot: S-a votat in unanimitate.



9. Proiect de hotarare privind rerctificarea bugetuluide veniturisicheltuielialcomuneiValea Lupului;
Dl. primar explica: din venituri s-au strans 787.000 lei. S-a alocat pentru invatamant 50.000 leipentru
plata serviciilor de utilitati. Sr3 vor achizitiona 1"50 tabelete pentru elevi si pentru programut
Romtelecom. Jlterior predarii gradinitei noi catre scoala se va face si transferul pentru si pentru
utilitati.
Se supune la vot: S-a votat in unanimitate.
Dl' Consilier Gilbvril intreaba del ce nu se preda sala de sport catre scoala. Dl. Primar ii rapsunde ca
programul de la Sala de sport e:;te realizat impreuna cu scoala si ca totul este gratuit. Vor fi necesare
posturi pentru gradinita, dar, deocamdata posturile sunt blogate acum, pe perioada pandemiei.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului si a situatiilor financiare
pentru trimest rul ll I 2O2O;

Se supune la v<lt: S-a votat in unanimitate.
Proiecte introduse pe lista suplimentara:
l"L.Proiect HCL privind darea in administrare Scolii Gimnaziale "Profesor Mihai Dumitriu" Valea Lupului
a imobilelor in care isi desfasoara activitatea. Se corecteaza denumirea proiectului de hotarare, dupa
cum urmeaza: Proiect de hotariare privind darea in administrarea Scolii Gimnaziale "profesor Mihai
Dumitriu" Valera Lupului a imobilului Gradinita cu Program Prelungit, Aleea lrisului nr. L2, Valea
Lupului". Referitor la noua gradinita, dl. Primar: terenul si cladirea gradinitei se vor preda prin protocol
scolii,
Se supune la vot: S-a votat in urranimitate.
12. Proiect HCL pentru neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/at:ordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/a<:ordurilor-cadru rJe prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, in
cadrul Prograntului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2o2O- 2O2t Dl. primar, explica, la
solicitarea Consiliului jurJetean este necesar adoptarea acestei hotarari.
Se supune la vot: S-a votat in unanimitate
13' Proiect HCL privind alipirea unor terenuri domeniu al Comunei Valea Lupului. ln sustinerea
proiectului de hotarare dl. primar motiveaza necesitatea alipirii in vederea realizarii unor investitii,
urmare a cerinlelor impuse CNl.
Se supune la vr:t: S-a votat in unanimitate
DIVERSE:

DL. consilier Ab,abei- sugestie pentru dl. primar - daca se doreste aflarea adevarului despre terenul
de langa Carenilsa se ia legatur;a cu dl. Mihai Balasa, dansulcunoaste situatia acestuiteren.
Dl. Butnariu - p robleme pe str. zorilor - se vor remedia, raspunde dl. primar.
Dl. Albu solicitat sa se urgenteze intabularea trenului de sport.
D-na' Rusu - pe strada Laculuisunt probleme cu canalizarea. Dl. Cordun V. ii raspunde ca acolo este o
pierdere de apir.La DN 28 - Green Village este un miros urat. Dl. Mihaila iiprecizeaza:au fost siceide
la Mediu pentnr a constata situatia. Doamna Rusu cere se se refaca rigola.
Dl' Cordun Crisl,an - miros urat este si pe str. Lacului si Valea Prisacii, tot de la canalizare,
Sa se faca angajari pe perioada dtlterminata la scoala. Doamna Axinte - a vorbit la lnspectoratul scolar,
se va anunta concurs pentru data de 21sept, - pentru postulde ingrijitor.
Dl. Cordun Cristian intreaba daca noul curs al Paraului Lupului reprezinta granita/delinimtarea
proprietatilor. t)1. Cordun v., raspunde ca da si, ca proprietariisunt de accord.
Dl. Presedinte c e sedinta declara inchisa sedinta ordinara.

Pr secretar general,

Ur,'K,luli


