
COMUNA VALEA LUPULUI

JUDETUL IASI
NR. 22230 126.11.2020

Proces verbal

lncheiat astazi, 26.11. zo2O, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Valea Lupului, judetul lasi' care are

ordinea de zi, stabilita prin Dispozitia nr'291'120'7L'2O20:

l.Aprobarea Procesuluiverbalalsedinleiordinare a consiliuluilocalValea Lupului, din data de04'LL'2020;

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Ordinii de zi;

3.proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului legal gi a persoanei/persoanelor care pot inlocui

reprezentantul legal al UAT comuna Valea Lupului in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare

tntercomunitari pentru Salubritate A'D'l'S la$i;

 .proiect de hotdrarea privind desemnarea reprezentantului Comunei Valea Lupului in Adunarea Generala a

Asociatiei Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prajeni;

S.Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de strazi;

6.proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale consiliului Local al comunei

Valea Lupului;
T.ProiectdehotarareprivindrectificareabugetuluideveniturisicheltuielialcomuneiValeaLupului;
g.proiect de hotararea privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea majorarii

valorii neeligibile la obiectivul de investitii "construire si dotare gradinita cu program prelungit in comuna Valea

Lupului, iualtut lasi" (prin PNDR 2014-2020, SubMasuraT '2');

g.proiect de hotirare privind constituirea Asocialiei de Dezvoltare intercomunitari de utilitatri publice pentru

serviciul de transport public local "ASOCIATIA METROPOLITANA DE TRANSPORT PUBLIC lASl";

l0.proiect de hoterarea privind desemnarea a doireprezentantiaiconsiliuluilocalin consiliuldeAdministraiie

gi in Comisia de Asigurare a CalitS}ii dln cadrul $colii Gimnaziale 
,,Profesor Mihai Dumitriu,, Valea Lupului;

ll.proiect de hotarare privind suplimenarea numarului de posturi de asistenti personali de la 20 posturi la 25

posturi in cadrul UAT Comunei Valea Lupului, judetul lasi;

l2.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei

speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice in comuna Valea Lupului' adOptat prin HCL

ttol27.tt.2o18 si modificat prin HCL t07125.t0.2019, HCL t2tltg'!2'2019 si HCL din24'02'2020'

1.3. Diverse.

Domnul presedinte de sedinta, consilier Mihaila lulian declara deschisa sedinta de consiliu'

La sedinta participa si domnul primar, Dulgheru Flor"in Liviu' sunt prezenti la sedinta 17 consilieri'

l.Domnul presedinte da citire ordinii de zi a sedintei pe care o supune spre aprobare' Se aproba in unanimitate'

Domnul presedinte de sedinta, Mihaila lulian, ofera cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate ale

consiliului Local Valea Lupului: comisia Juridica - au fost avizate toate proiectele de hotarari' cu mentiunea' la

punctul 12 al ordinii de zi, domnul consilier cucos lulian solicita un punct de vedere de la ADls; comisia

economica - domnul consilier Nistor c. - aviz favorabil la toate proiectele de hotarari; comisia de urbanism -

doamna consilier Lupu oana - aviz la toate proiectele de hotarari; referitor la punctul 8' se doreste ca odata cu

suplimentarea valorii neeligibile la obiectivul de investitie "construire sidotare gradinita cu program prelungit

incomunaValeaLupului,judetullasi",Saavemsansesaseinscrieofertanti'Lapunctul5'saseatasesela
proiecte, pe viitor, si ridicaiea topo. Comisia de invatamant - doamna consilier Andronic A' - toate proiectele au

primit aviz favorabil, Comisia pentru digitalizare - domnul Farcas D' - toate proiectele au primit aviz favorabil'

2. Se supune la vot aprobar"" pro."rriri verbal al sedintei din 04'11'2020' ln unanimitate se aproba'

3. proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului legal 9i a persoanei/persoanelor care pot inlocui

reprezentantullegalalUATComunaValeaLupuluiinAdunareaGeneralsaAsocia|ieideDezvoltare
lntercomunitari pentru salubritate A.D.l.s la5i. Domnul primar prezinta proiectul de hotarare' Se solicita

desemnarea reprezentantului legal - primai Dulgheru Florin Liviu si a persoanelor care pot inlocui

reprezentantul legal:domnulviceprimar Anticicristian sidoamna secretar Lupu Emilia'

Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate pentru'

4.ProiectdehotS16reaprivinddesemnareareprezentantuluiComuneiValeaLupuluiinAdunareaGeneralaa
AsociatieiGrupuldeActiuneLocalaRegiuneaRediu.Prajeni.ReprezentantdinparteaComuneiValeaLupului
- este desemnat dl. primar Dulgheru Florin Livitt'

Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate pentru"

5.Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de strazi' Domnul consilier Vatamanelu catalin intreaba

daca se poate schimba denumirea cin Strada Mihail sadoveanu in Fundac Mihail Sadoveanu, pentru ca, practic



este fundac. Domnul primar prezinta situatia strazilor, Sunt strazi de 4 m latime. Se doreste luarea in
administrare a strazilor private, chiar daca acestea nu au 7 m latime, Dl. consilier Munteanu solicita sa se verifice
cate denumiri de strazi mai avem disponibile. Se propune, prin amendament schimbarea denumirii din Strada
Mihail Sadoveanu in Fundac Mihail Sadoveanu,
Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate,
6' Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiitor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Valea Lupului. ln comisia juridica, domnul Taraboanta C. va fi inlocuit de doamna Axinte Rodica.
Comisia de digitalizare va avea 7 membri. Din comisia de digltalizare va face parte si dl. C. Antici si C. Taraboanta.
Dl Taraboanta va face parte din comisia de Urbanism si de Digitalizare. se supune la vot. se voteaza in
u na nimitate.
7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Lupului. Domnul
primar, Florin Liviu Dulgheru prezinta proiectulde hotarare, subliniind ca la taxa de salubrizare suntem pe minus.
Trebuie avut in vedere partea de colectare. ln acest sens, un reprezentant al primariei, de la casierie, va merge
prin sat sa colecteze. Dl. Dumitru Mihailuc precizeaza sa se achizitioneze o casa de marcat cu poS. Dl. D. Mihailuc
propune sa se continuie cu investitiile de la scoala. Dl. Primar Dulgheru prezinta situatia de la gradinita, unde s-
a modificat un perete. Se va investi in amenajarea de spatii verzi si spatii de joaca la gradinita. Se doreste
extinderea gradinitei prin supraetajare - Corpul B. Se urmareste atragerea de fonduri, precizeaza dl. primar. Se
supune la vot. Se voteaza in unanimitate.
8' Proiect de hotararea privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea majorarii
valorii neeligibile la obiectivul de investitii "Construire si dotare gradinita cu program prelungit in comuna
Valea [upului, judetul lasi" (prin PNDR 2014-2020, SubMasuraT.2.l Dl. Primar, prezinta proiectul de hotarare
justificand necesitatea majorarii valorii neeligibile la obiectivul de investitie. pana la aceasta data oferta a fost
subevaluata. De doua ori nu s-a prezentat nici un ofertant. A treia oara, un singur ofertant care nu a intocmit
corect propunerea financiara. Trebuie sa continuam cu aceasta investitie, in caz contrar vom fi sanctionati si nu
ni se vor mai aloca finantari. Domnul consilier Farcas D. intreaba care este sursa de finantare a acoperirii valorii
neeligibile. Domnul primar raspunde, de la o alta investitie finalizata. Dl. Consilier Vatamanelu C. doreste o
situatie cu nr. copiilor care vor beneficia de aceasta gradinita. Sunt 5 clase, raspune dl. primar, subliniind ca va
mai fi necesardepersonal-cadredidactice.Dl.Primar -nusestiecumvaevoluasituatiacupandemia,urmare,
nu se stie cati copii vor fi intr-o clasa. Dl. Vatamanelu C. solicitata sa se intocmeasca un necesar la nivelul
comunei. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate.
9.Proiect de hotdr6re privind constituirea Asocialiei de Dezvoltare intercomunitard de utilitdli publice pentru
serviciul de transport public local "ASOCIATIA METROPOLITANA DE TRANSPORT pUBLIC lAgl,'. Domnul primar
prezinta proiectul de hotarare. Este un proiect initiat la nivel de judet. Transportul urmand a fi asigurat cu
autobuze. Nu se stie cum vor avea acces in sat autobuzele. Recomandat este sa facem parte din asociatie.
Domnul Munteanu lulian intreaba daca s-a primit raspuns - daca autobuzele nu au acces in sat. Dl. primar
raspunde ca acum are loc doar constitulrea asociatiei. Dl. Farcas D. intreaba - doar inscrierea in asociatie sau si
participarea la achizitie. Domnul primar raspunde, inscrierea deocamdata in asociatie. Dl. Vatamanelu C.
recomanda sa se stabileasca anumite strazi pe care au acces autobuzele - strazi mai mari. Domnul Munteanu
Silviu recomanda sa fie gasita o solutie, mijloacele de transport sa nu mai faca rondul de la ERA. Autobuzele sa
ajunga mai usor in localitate. Dl. primar - Daca asociatia vine cu solutii se vor adapta la situatia din comuna. Dl.
Vatamanelu C. recomanda sa se aiha in vedere zonele dezvoltate, unde este o aglomeratie a populatiei. Dl.
primar, spune ca se doreste implementarea acestui proiect. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate.
10' Proiect de hotdrdrea privind desemnarea a doi reprezentanti ai consiliului local in Consiliul de
Administralie giin Comisia de Asigurare a Calitdf ii din cadrul gcolii Gimnaziale "profesor Mihai Dumitriu,, Valea
Lupului. Domnul primar prezinta proiectul de hotarare. Dl. C. Vatamanelu propune pe domnul consilier Daniel
Farcas. Doamna Dragan si doamna Axinte propun pe dl. Mihaila lulian pentru Consiliul de administratie al scolii.
Se supune la vot. Se voteaza in unanimltate. Pentru Comisia de Asigurare a Calitatii, doamna Dragan propune
pe doamna consilier Alina Andronic. se supune la vot. se voteaza in unanimitate.
11' Proiect de hotarare privind suplimenarea numarului de posturi de asistenti personali de la 20 posturi la 25
posturi in cadrul UAT Comunei Valea Lupului, judetul lasi. Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare. Dl. C.
Vatamanelu - in mare parte trebuie bugetat de la bugetul local, dar primim banii de la guvern cu mare intarzierie,
Si domnul D. Mihailuc confirma ca banii se primesc cu intarziere. Se supune la vot. se voteaza in unanimitate.
12,Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei
speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice in Comuna Valea [upului, adoptat prin HCL
).10127.L7.2018 si modificat prin HcLLoTlzs.to.zoLg,HcLLzLlLg.L2.2otg si HCL din24.02.2020. Domnut
primar prezinte proiectul de hotarare. La cei ce nu a depus declaratie au fost trecute 4 persoane. Trebuie sa se
faca dovada numarului de persoane. Unde locuieste o singura persoana trebuie sa faca dovada. Domnul



consilier lulian Cucos, solicita sa se ai6a o discutie cu reprezentatii ADIS pe viitor pentru ClarifiCafi. RefefitOf la
art.9 din Regulament, domnul consilier Silviu Munteanu cere sa se repartizeze pe numarulde angajati. Se se
faca instiintari de plata - telefonic privind declaratia. Populatia ar trebui instiintata, oamenii, cat au de plata.
oamenii omit, nu din rea vointa, Dl. Daniel Farcas - intreaba daca primaria s-ar imprumuta, pentru acoperirea
acestor sume, ar iesi in pierdere? Sa instiintam populatia. Sa luam masuri pentru a creste gradul de colectare,
Dl vatamanelu C., recomanda constituirea unei bazededatesecurizate. Domnul D. Mihailucprecizeaza ca exista
baza de date. De la casierie se spun sumele de incasat. Gradul de incasare este sub 40%. Domnul Farcas D.
intreaba ce urmeaza daca nu se incaseaza, se ridica si resturile vegetale? Doamna consilier Lupu oana solicita
informatii despre ridicarea resturilor vegetale. Raspunzand, domnul primar precizeaza ca nu este personal
suficient pentru a ridica resturile vegetale - crengile - de pe strazi, pe cheltuiala primariei. Se va face un
abonament pe partea de colectare de crengi si resturi vegetale - primavara si toamna. S-a amenajat o platforma
unde sa se poata sa duce resturlle vegetale. Dl. Munteau Sllviu intreaba, apare taxa pe urban, unde ne incadram
noi. La urban raspunde dl. Primar.se supune la vot. se voteaza in unanimitate.
Diverse:
Domnul consilier Farcas D. solicita trimiterea ordinii de zi a sedintelor de consiliu in format electronic, iar
sedintele sa se transmita online, sa se justifice pentru locuitori. Domnul Nistor C. precizeaza ca nu avem
echipament necesar pentru aceste transmisii.
Domnul consilier Farcas D. - au mai fost probleme cu agenti economici care deverseaza deseuri in apa, cu
vidanja. Sa fie sesizate autoritatile - Apele Romane, APAVITAL, Domnul primar, precizeaza ca de curand a fost un
control al Garzii de mediu.
Domnul presedinte de sedinta ofera cuvantul dontnului Doru Chirica, locuitor al conrunel Valea Lupului, prezent
la sedinta. Referitor la transport preciz.eaza ca exista o platforma implementata in Cluj, care digitalizeaza toata
activitatea transportului. lmplementand o astfel de platforma putem afla in timpi optimi sosirea in statii a
mijloacelor de transport. Proiectul a fost implementat in Cluj si in comuna Floresti, o comuna dezvotata,
asemenatoarea cu Valea Lupului. Compania de transport sa intre in sat cu microbuze, in zonele cu populatie mai
multa dar si in zonele indepartate. Autobuzele pot patrunde pe strazile mai mari, microbuzele pe strazile inguste.
Referitor la subventii - se recomanda pentru persoanele in varsta, elevi/studenti. pentru partea de panouri de
informare calatori, compania ofera datele fara niciun cost.
Domnul Presg{nte de sedinta, domnulconsilier Mihaila luliarr, declara sedinta inschisa.

Presedinte to,
Consilier local,r ila lulian

Consilier achizitii publi cu atributii de secretar general UAT delegate,

'"olff'"


