ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 20 septembrie 2018.
În şedinţa convocata de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni,
convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 355 din 18.09.2018,
la care participă un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie (lipsa d-nii Pascal Ioan
si Onisei Ioan).
La şedinţa convocata de indata a consiliului local participa d-na secretar
Brinzei Lidia, d-na Zaharia Elena – consilier superior in cadrul aparatului de
specialitate al primarului si d-ra Ripanu Eugenia – sef serviciu finainciar –
contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice si administrativ.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare
semnând în registrul de prezenţă.
Doamna secretar prezinta actele normative noi aparute de la sedinta anterioara
si pana in prezent, anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la
şedinţa anterioară (30.08.2018) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de
voturi din cei prezenti la sedinta.
Doamna secretar Brinzei Lidia solicita domnilor consilieri propuneri pentru
un nou presedinte de sedinta, mandatul doamnei Macovei Cristina a ajuns la final.
Domnul Irimoaie Ion propune ca presedinte de sedinta pentru un mandat de
trei luni pe domnul Borda Leon.
Se supune la vot propunerea domnului Irimoaie Ion si se aproba cu
unanimitate de voturi „pentru”.
Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor
şedinţei şi face unele precizari cu privire la convocarea consiliului local in sedinta
de indata, respectiv: „aprobarea unor proiecte de hotarare in folosul comunitatii
care nu suporta amanare. Ne-a fost aptobata de la buget suma cea mai mare, astfel
ca a fost necesar convocarea sedintei de indata, pentru ca si finantarea
obiectivelor propuse a venit tarziu”.
Dl. Borda Leon – presedinte de sedinta prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Pastraveni;

2. Proiect de hotarare - privind stabilirea traseului autobuzului scolar pentru
transportul elevilor la si de la scoala;
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea realizarii investitiei “Modernizare
drumuri vicinale in sat Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt;
4. Proiect de hotarare – privind prelungirea contractului de concesiune nr.
3020 din 27.10.1993 incheiat intre Comuna Pastraveni si CEC Bank
Sucursala Piatra Neamt;
5. Proiect de hotarare – privind modificarea utilizarii excedentului bugetului
local inregistrat la 31.12.2017 in anul bugetar 2018;
6. Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnicoeconomica pentru realizarea obiectivului de investitii „TEREN
MULTISPORT 42 x 22 m CU GAZON SINTETIC, MULTI
FUNCTIONAL” la Scoala Gimnaziala nr. 1 Radeni, comuna Pastraveni,
judetul Neamt;
7. Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico –
economica pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare spatiu
public de agrement sat Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt;
8. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
9. Proiect de hotarare – privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa
a unor suprafete de teren aflate in domeniul public al comunei Pastraveni,
judetul Neamt.
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local
in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Pastraveni.
Domnul primar – prezintă referatul de aprobare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – spune ca, „ne-a fost aprobata de la buget suma cea mai mare
si de aceea este necesara aceasta sedinta”.
Dl. Pelin Hralambe – propune ca din partea consiliului local sa se desemneze
aceleasi persoane care au fost aprobate prin hotarare de consiliu local anul trecut,
respectiv doamna Macovei Cristina si domnul Movila Mihai.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ca doamna Macovei Cristina si
domnul Movila Mihai sa fie reprezentantii consiliului local in Consiliul de
administratie al scolii si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind stabilirea traseului autobuzului scolar pentru
transportul elevilor la si de la scoala.
Dl. primar – prezintă referatul de aprobare.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul
de hotărâre şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind aprobarea realizarii investitiei “Modernizare
drumuri vicinale in sat Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt;

Dl. primar – prezintă referatul de aprobare.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul
de hotărâre şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind prelungirea contractului de concesiune nr. 3020
din 27.10.1993 incheiat intre Comuna Pastraveni si CEC Bank Sucursala Piatra
Neamt;
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul
de hotărâre şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind modificarea utilizarii excedentului bugetului
local inregistrat la 31.12.2017 in anul bugetar 2018;
Dl. primar – prezintă raportul intocmit in acest sens.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul
de hotărâre şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnicoeconomica pentru realizarea obiectivului de investitii „TEREN MULTISPORT 42
x 22 m CU GAZON SINTETIC, MULTI FUNCTIONAL” la Scoala Gimnaziala
nr. 1 Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt;
Dl. primar – prezintă nota de fundamentare.
Dl. Vasiliu Ioan – „este foarte bine ca se face un teren de sport si la Radeni.
Este necesar.”
D-na Director Perta Elena - Scoala Gimnaziala, Comuna Pastraveni, judetul
Neamt, multumeste pentru efortul de a acorda bani pentru reabillitarea celor doua
sali de clasa. In continuare prezinta desfasurarea unor activitati din proiectului
aprobat de ministerul culturii cu ocazia sarbatoririi centenarului unirii, respectiv: in
perioada 29.09 -30.09.2018 se va deplasa un grup de elevi la Alba Iulia, iar in
zilele de 26, 27, 28 octombrie 2018, la fel, un grup de elevi se va deplasa in
Republica Moldova, la Dragusenii noi, dupa care in perioada 16 – 18 noiembrie
2018, vor primi musafiri din Republica Moldova .
Dl. primar – „ma bucur ca doamna director si-a dat interesul alaturi de echipa
de proiect in realizarea si ducerea la bun sfarsit a proiectului demarat privind
sarbatorirea centenarului unirii.
Am convocat aceasta sedinta – de indata – pentru a pune in practica unele
investitii necesare si in satul Radeni, respectiv teren de sport la Scoala Radeni 1 si
un spatiu de agrement pentru copii amenajat in curtea caminului cultural.”
Dl. Irimoaie Ion – „nu ne uitati si pe noi cu drumul, iar cladirea scolii din satul
Lunca Moldovei ar trebui daramata si construit si acolo un spatiu de joaca pentru
copii.”
D-na secretar – „intr-adevar, cladirea scolii trebuie daramata, dar sa se
construiasca o alta cladire administrativa, este necesara pentru adunari cetatenesti,
sectie de votare, etc., cat si un spatiu de joaca pentru copii.”

Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot
proiectul de hotărâre şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la punctul sapte al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico –
economica pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare spatiu public de
agrement sat Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”;
Dl. primar – prezintă nota de fundamentare.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul
de hotărâre şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Dl. primar – prezintă raportul intocmit in acest sens.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul
de hotărâre şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la punctul noua al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a
unor suprafete de teren aflate in domeniul public al comunei Pastraveni, judetul
Neamt.
Dl. primar – prezintă expunere de motive.
Dl. Pelin Haralambe – „trebuie sa fim de acord sa se concesioneze din
moment ce au cumparat imobilele de la Consumcoop Cetatea Vanatori.”
Dl. Movila Mihai – „referitor la suprafata solicitata spre concesionare de
catre SC Pascal Prodcom SRL, respectiv suprafata de 241 mp as avea o propunere:
la expirarea perioadei de concesionare sa o predea asa cum a primit-o, sa nu lase
gramezi de pamant pe asfalt sau pe marginea drumului.”
Se va mentiona in hotararea de consiliul local si contractul de concesiune „cu
obligatia predarii terenului la starea initiala”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot
proiectul de hotărâre şi se aprobă cu amendamentele facute in unanimitate.
Ordinea de zi fiind epuizata se supune la vot sistearea lucrărilor şedinţei de
indata si se aproba.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
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