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Judetul Neamt

Consiliul Local Faurei

Proces - Verbal
incheiat astdzi 2L.1:O.2O21 in gedin[a ordinara a Consiliului Local Faurei;

La gedinla sunt prezenli consilierii aflati in functie astfel: Zama Ioan, Coroi Vasile,

Pooirda Elena Petronela , Ghidarcea Mihai, Ifrim Vasile Marian, Miron V'Vasile , Botezittu

Vasile, Lapusneanu Neculai , Deaconu Vasile, Miron N. Vasile si Damian Bogdan-dele<;at

satesc ,

Domnul consilier Ghidarcea Mihai, presedinte de sedinta, deschide lucrarile sedintei

specificand ca sedinta este legal constituita , avand in vedere prevederile art'L37, alin' 1)

din o.U,G 57l2OIg cu modificarile si completarile ulterioare .

prezenta : din totalul de 11 consilieri in functie sunt prezenti 11 consilieri, participancl si

domnul Damian Bogdan in calitate de delegate satesc din partea locuitorilor din satul

Climesti,

Domnul presedinte de sedinta prezinta procesul verbal incheiat in data de 30'09'2021,

flind aprobat cu unanimitate de voturi'

Se orezinta ordinea de zi a sedintei din data de 21 0ctombrie 202I:

l.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a

Consiliului Local Faurei;

2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si

bugetului institutiilor publice si activitatiile finantate din venituri proprii si

subventii pentru trimestrul al III -lea al anului 2o2L,

3.Discutii:
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri'

Domnul viceprimar solicita includerea in ordinea de zi a inca a doua pu rcte

suplimentare si anume:

l.proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului de investiltie

,, Dotarea compartimentului de gospodarire comunala din cadrul Primarei Fatlrei'

judetul Neamt"l
2.Proiectul de hotarare privind implementarea proiectului ,, Dotitrea

compartimentului de gospodarire comunala din cadrul Primarei Faurei' judetul

Neamt".
Domnul presedinte de sedinta supune la vot suplimentarea ordinii de zi'

Daca nu mai sunt gi alte propuneri, supun spre aprobare proiectele ordinii de zi:

- Cine este Pentru - 11

- imootrivd - 0

- Abtineri - 0

Ordrnea de zi a fost aprobatb cu unanimttate de voturi'



Se trece la punctul numarul 1 al ordini de zi :

proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului de investitie ,, Dotarea

compartimentului de gospodarire comunala din cadrul Primarei Faurei, judetul Neamt";

presedintele de sedinta prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotaretre

prevazut la punctul numarul 1 al ordinii de zi'

Domnul consilier Ifrim Vasile Marian lntreaba ce cuprind cheltuielile conexe si propune

limitarea acestora la suma de 5000 mii de lei'

Domnul primar Bujor petrica spune ca aceste cheltuieli se refera la inmatriculare,

asigurare si orice altceva va fi necesar pentru a putea circula pe drumurile publice'

Domnul consilier Lapusneanu Neculai intreaba daca trebuie angajata o noua persoana

pentru acest utilaj.

Domnul primar spune ca va fi tractata de

de muncitorul si electricianul primariei'

Domnul Ghidarcea Mihai supune la vot

unanimitate de voturi'

utilajul Polaris de la SVSU si va fi desen'ita

ounctul mai sus mentionat si se voteaza cu

Se trece la punctul numarul 2 al ordini de zi :

Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,, Dotarea compartimentului de

gospodarire comunala din cadrul Primarei Faurei, judetul Neamt" ,

Domnul presedinte de sedinta Ghidarcea Mihai, prezinta referatul de aprobat'e ,

prevazut la punctul 2 al oridinei de zi'

Nemaifiind alte discutii referitoare la acest punct, domnul Ghidarcea Mihai presedinte

de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu unanimitate de voturi'

Se trece la punctul numarul 3 al ordini de zi:

proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului

Local Faurel.

Domnul Primar Bujor Petrica da citire raportului de specialitate intocmit de doamna

contabila Cllta Lavlnia -Ioana .

Domnut consilier Ifrim Vasile Marian intreaba de ce nu s-a facut podul de la ,, Mihoc"

stiind ca au fost prevazuti bani in buget pentru constructia acestuia '

Domnul primar raspunde ca s-a intarziat mult cu obtinerea avizelor de la S'G'A'Nt:amt

si mediu.

Domnul consilier Ifrim Vasile Marian solicita justificarea cumpararii unui aparat GPS in

sensul ca daca sunt litigii inregistrate la primarie si care trebuie solutionate cu acest aparat'

Domnul primar Bujor Petrica raspunde ca sunt probleme de aplicare a Legii Fondului

Funciar si au fost probleme si la declararea suprafetelor pentru obtinerea subventiei rle la

APIA.



Domnul consilier Ifrim Vasile Marian propune sa se construiasca statiile de autobuz

din materiale mai rezistente pentru a nu fi distruse foarte usor '

Domnul primar Bujor Petrica raspunde ca se are in vedere constructia unor strttii

foarte rezistente.

Se supune la vot proiectul mai sus mentionat si este aprobat cu unanimatitate de

voturi,

Se trece la punctul numarul 4 al ordini de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea

oublice si activitatile finantate din venituri

executiei bugetului local si bugetului institutiilor

proprii si subventii pentru trimestrul al III-Iea al

punr:tul

anului 2021.

Domnul primar prezinta contul de executie pe trimestul al III -lea al anului 2021

Domnul consilier Lapusneanu Neculai intreaba ce se face cu banii care nu s-au chell:uit

in acest trimestru.
Domnul primar Bujor petrica raspunde ca vor fi transferati in trimestrul al lV-lea al

anului 202L
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la

numarul 4 al ordini de zi si se voteaza cu unanimitate de voturi'

Se trece la punctul numarul 5 al ordini de zi:

Discutii :

Domnul consilier Ifrim Vasile Marian il intreaba pe domnul viceprimar Miron Versile

daca s-a facut o situatie exacta asupra numarului de masini care au transpotat balast: pe

drumurile satesti de pe raza comunei, la care domnul primar Bujor Petica raspunde ca orice

masina a fost insotita de aviz de insotire a marfii dupa care au fost intocmite pro(:ese

verbale de recePtie .

Domnul consilier Coroi Vasile aduce la cunostinta faptul ca la cabinetul medical Faurei

se deplaseaza un stalp de sustinere a planseului '

Domnul primar Bujor Petrica raspunde ca stie despre acest aspect si va lua masurile

necesare.

Domnul Luca Iosif agent agricol prezinta faptul ca la nivel de comuna nu se pot

identiflca rezervele de teren arabil, motivat de faptul ca unele evidente referitoare la

aplicarea Legii Fondului Funciar au fost disparute anexele 2a,2b,3,4,9,10,11,15 negasitrdu-

se in documentele existente in cadrul Primariei Faurei'

Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile

sedintei.
Presedinte sedinta, (p)Secretar,

ina APOSTIJ


