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Judetul Neamt

Consiliul Local Faurei

proces - Verbal
incheiat astdzi 29.LO.2O21 cu ocazia desfasurarii lucrarilor gedinlei

extraordinara a Consiliului Local Faurei

Lucrarile sedintei incep la ora 12:00 si se desfasoara in loc deschis ( curtea din fata
anexei) cu respectarea regulilor de protectie impotriva Covid -19 din localitatea Faurei .

Convocarea Consiliului local al Comunei Faurei in sedinta extraordinara pentru data
de 29 octombrie 202I, ora 12:00, s-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Faurei nr.
163 din 26.I0.202I, emisa in temeiul art,133 alin,(2) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57120L9, privind Codul admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Domnul consilier Ghidarcea Mihai, presedintele de sedinta, deschide lucrarile
sedintei specificand ca sedinta este legal constituita, avand in vedere prevederile art.L37,
alin. (1) din o.U.G 5712019, cu modificarile si completarile ulterioare .

Prezenta: din totalul de 11 consilieri in functie sunt prezenti 9 consilieri, lipsand
nemotivati domnii Coroi Vasile si Miron V. Vasile, La sedinta participa si domnul Damian
Boqdan In calitate de delegat satesc din partea locuitorilor satulul Climesti.

Domnul consilier Ifrim Vasile- Marian solicita sa se mentioneze clar In procesul verbal
ce documente au disparut din primarie , referitoare la aplicarea Legii Fondului Funciar .

Donrnul presedinte de sedinta prezinta procesul verbal de la sedinta ordinara din
dat-a de 21.10.202I, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Ghidarcea Mihai in Calitara dp nrecedinfo de sedinta prezinta urmaroarea
ordine de zi:

l.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare, a indicatorilor
tehnico-ecomomici si a devizului general pentru obiectivul de investitii:
" Reabilitare Drumuri de Interes Local si Poduri in Comuna Faurei, Judetut
Neamt " in vederea finantarii din surse legal constituite , prin Programul
National de investitii " Anghel Saligny " din buget local , alte fonduri
g uverna mentale, fondu ri eu ropene nera m bursabi le.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale
serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare rntercomunitara ,, ECONEAMT-, din Zona t , judetul
Neamt.

Se :;upun la vot proiectele ordinii de zr si s-au aprobat cu 9 voturi ,rpentru" , 0
voturi ,, impotriva", 0 voturi ,,abtineri".



Se trece la punctul numarul 1 al ordini de zi :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare , a indicatorilor
tehnico-ecomomici si a devizului general pentru obiectivul de investitii: "
Reabilitare Drumuri de Interes Local si Poduri in Comuna Faurei, Judetul
Neamt " in vederea finantarii din surse legal constituite , prin programul
National de investitii " Anghel Saligny " din buget local , alte fonduri
guverna mentale, fondu ri eu ropene neram bursabile.
Presedintele de sedinta prezinta referatul de aprobare si rapoftul de specialitatea al

proiectului de hotarare prevazut la punctul numarul 1al ordini de zi,
Domnul primar Bujor Petrica prezinta poiectul mai sus mentionat, specifica faptul ca

vor fi asfalte portiuni de drumuri satesti din comuna , in lungim e de 4,4 km, astfel : sector
de drum defunct Lapusneanu C. Ioan prin spatele primariei pana la locuinta numitului
Cociorva Petru(DJ 157); sector de drum cuprins intre Cimitirul Tatomiresti pana in DJ 155I
sat Micsunesti, locuinta Rusu Mihai pana la locuinta Lupu Violeta, precum si construirea
podului din zona,,Mihoc" sat Budesti. Contravaloarea acestor lucrarii va fi suportata din
bugetul local in suma de 350,877.45 , cheltueli de proiectare , iar diferenta va fi acooerita
din bugetul de stat.

Domnul Iftim Vasile Marian intreaba in cat timp se va realiza proiectul .

Domnul primar spune ca trebuie urmate mai multe proceduri pana se va realiza
poiectul,

Domnul consilier Ghidarcea Mihai intreaba daca mai sunt si alte discutii.
Domnul presedinte de sedinta Ghidarcea Mihai supune la vot proiectul mai sus

mentionat, care este votat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul numarul 2 al ordini de zi :

2, Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire
aferente contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati
componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ECONEAMT", din Zona L ,
judetul Neamt.

Domnul presedinte de sedinta Ghidarecea Mihai , da citire raportului de specialitate si
raportului de aprobare , prevazut la punctul nr.2 al ordinei de zi.

Domnul primar Bujor Petrica informeaza consilieri despre faptul ca reprezentanti
Econeamt vor organiza licitatie , iar reprezentantii firmei castigatoare vor incheia contracte
de prestari servicii cu cetateni de pe raza comunei, contravaloarea sumelor fiind de maxim 8
lei/ persoana pe luna pentru persoanele fizice , iar la persoanele cu persoanalitate jurdica,
sumele vor fi calculate in functie de cantitatea de gunoi colectata.

Domnul Ghidarcea Mihai presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi,

Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile
sectntet.

Presedinte sedinta, (p)Secretar,

Mihai G


