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Judetul Neamt

Consiliul local Faurei

Proces - Verbal
incheiat astizi, 26'02'2021 cu ocazia gedinlei ordinare a consiliului local Faurei

La gedintd sunt prezenfi consilierii af]ati in functie astfel:,sipoteanu
Daniela,Zama loan,coroiVasile,Popirda Petronela ,Ghidarcea Mihai,lfrim vaileMarian,Miron V'Vasile ,Botezatu Vasile,Lapusneanu Neculai si Deaconu Vasile.Dl consilier coroiVasile face prounere pentru presedinte de sedinta pe dl. consilierLapusneanu Neculai.

se supune la vot sidl.Lapusneanu Neculaieste ales presedinte de sedinta cuunanimitate de voturi
Dl presedinte de sedinta Qa citire procesului verbal de sedinta din data de29.01.2021.
Dl' Presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul verbal ,care esteaprobat in unanimitate.

Domni ieri, intrucAt din totatut de 11 consilieri in funclie sunt prezenli unnumdrde 10 , ,potrivit art.137,alin 1 din oUG s7l2o1g cu modificarile sicompletarile u sedinta este legal constituita.
Presedintele de sedinta dl.Lapusneanu Neculai da citire ordinii de zi:

1'Proiect de hotarare privind incheierea unui contract cu D.S.p.Neamt pentru
monitorizarea calitatii apei din fantanile publice de pe raza comunei Faurei

2'Proiect de hotarare privind modificarea domeniilor de activitate si completare
cu noi membri a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Faurei

3'Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local ,organizarea la nivelul Consiliului Local Faurei a
unei comisii mixte in vederea realizarii statutului comunei.

4'Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interds
local privind venitul minim garantat,si personalul angajat ca muncitor

5'Proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru ocuparea temporara a
suprafetei de 360 m.p teren din domeniul public al comunei Faurei in vederea



CXCCUtATii PTO|CCIUIUi ,,ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE BpZA
PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICATII IN SCOPUL DEZVOLTARII

INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII IN BANDA I.ARGA DE MARE VITEZA
,COM. FAUREI,J UD. NEAMT".

6.Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului de evacuare in situatii de
urgenta "al comunei Faurei pentru anul 2021.

T.Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare
pentru personalul voluntar pentru anul 2021.

B.Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de protectie civila la nivelul
comunei.

9..Discutii

Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi
- Dacd nu mai sunt 9i alte propuneri, supun spre aprobare proiectul ordinii de zi cu
modificdrile gi completdrile efectuate :

- Cine este pentru ?
- irpotrivi ?
- Abtineri ?
ordinea de zi a fost aprobatd de toti consilierii in unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordineide zi-.

l.Proiect de hotarare privind incheierea unui contract cu D.S.p.Neamt pentru
monitorizarea calitatii apei din fantanile publice de pe raza comunei Faurei

Dl. Consilier lfrim Vasile Marian da citire Referatului de Aprobare si a proiectului
de hotarare privind incheierea unui contract cu D.S.P.Neamt pentru monitorizarea
calitatii apei din fantanile publice de pe raza comunei Faurei.

DL primar arata in cuvantul sau ca,s-a primit adresa de la DS.p.Neamt pentru
incheierea unui contract.

D.l consilier Zama loan propune sa se stabileasca un numar de fantani la care sa
se i-a probe.

Dl consilier Botezatu Vasile propune ca probele de apa sa fie facute de medicul
de familie.

Dl consilier Ghidarcea Mihai face un amendament la Proiectul de hotarare ,ca pe
raza comunei sa se i-a probe la un numar de 12tantani pe an



Dl .presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare impreuna cu
amendamentul care este votat in unanimitate.

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi.Proiect de hotarare privind modificarea
domeniilor de activitate si completare cu noi membri a comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Faurei .

D.l presedinte de sedinta da citire Referatului de aprobare si a proiectului
de hotarare nr.7241 1 1 .02.2021

Dl consilier lfrim Vasile Marian arata in cuvantul sau ca din data de 25.01 .2021 s-
a schimbat legislatia privind modificarea comisiilor din cadrul Consiliului Local si anume
Comisia pentru programe de dezvoltare economico- sociala ,buget
finante,administrarea domeniului public si privat,agricultura ,urbanism,gospodarire
comunala,protectia mediului,servicii si control din 5 membrilaT membri dupa cum
urmeaza: Miron N,Vasile-presed inte

Botezatu Vasile-secreta r

Coroi Vasile-membru
Lapusneanu Neculai-membru
Sipoteanu Daniela -membru
Poparda Petronela-membru
Miron V.Vasile-membru

Comisia pentru administratie publica locala ,juridical,apararea ordinii si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor din 3 membri la 5 membri dupa cum urmeaza -

-lfrim Vasile Marian-presed inte
-Ghidarcea Mihai -secretar
-Zama loan- membru
-Poparda Petronela-membru
-Deacon u Vasile-membru

Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si
de agreement din 3 membri la 5 membri dupa cum urmeaza:

-Poparda Petronela -presedinte
-Miron V.Vasile-secretar
-Deaconu Vasile-membru
-Lapusneanu Neculai-membru
-Coroi Vasile-membru

Dl .presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile
facute ,care este votat in unanimitate.

.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi-3.Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local ,organizarea la



nivelul Consiliului Local Faurei a unei comisii mixte in vederea realizarii statutului
comunei.

Dl. Consilier lfrim Vasile Marian da citire referatului de aprobare si a proiectului
de hotarare.

Se fac propuneri pentru membrii comisiei mixte :DlZama loan propune pe Dl
lfrim Vasile Marian,Dl Botezatu Vasile propune pe dl.Miron N.Vasile,dl Lapusneanu
Neculai propune pe dl.Ghidarcea Mihai din partea Consiliului Local si pe dl.Luca losif
si d-na Anton Elena din partea aparatului propriu ar primarului.

Dl primar spune in cuvantul sau ca,unele date se pot obtine din monografia
comunei, in vederea realizarii statutului comunei

.Dl.Gidarcea Mihai propune ca,comisia sa se intruneasca o data pe luna si
termenul limita de depunere a formeifinale sa fie sfarsitul lunii iulie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care este votat in
unanimitate.

Se trece la punctual 4 al ordinei de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea Planului
de actiuni si lucrari de inter6s local privind venitul minim garantat,si personalul
angajat ca muncitor

Presedintele de sedinta da citire Referatului de aprobare si a planului de actiuni
si lucrari de inter6s local privind venitul minim garantat pentru anul 2021 si
personalul angajat ca muncitor.

Dl.primar arata in cuvantul dsau ca in momentul de fata sunt 2 persoane cu
capaciltate de munca,si ca luna aceasta au venit l0-I2 persoane care au soticitat
ajutor social.

Dl consilier Ifrim Vasile Marian intreaba unde sunt locurile de depozitare a
gunoaielor,

Dl.primar arata faptul ca s-a demarat o actiune pentru selectarea gunoaielor prin
procurare de saci de plastic pe culori si predati pe zile pe culoarea respectiva .

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care este votat in
unanimitate.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: S.Proiect de hotarare privind emiterea
acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 360 m.p teren din domeniul
public al comunei Faurei in vederea executarii proiectului ,,ALIMENTARE CU

ENERGIE ELECTRICA STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICATII

IN SCOPUL DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII IN BANDA

|-ARGA DE MARE VITEZA,COM.FAUREI,JUD.NEAMT".



Presedintele de sedinta da citire Referatului de aprobare si a proiectului de
hotarare.

Dl primar face un amendament la proiectul de hotarare pentru darea in folosinta
gratuita a suprafetei de 350 mp teren apadinand domeniului public pentru
realizarea lucrarilor Alimentare cu energie el6ctrica statie de baza pentru seruiciile
de telecomunicatii in scopul dezvoltarii infrastructurii de comunicatii banda larga
de mare viteza in com.Faureijud.Neamt.

Presedintele de sdinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul
,care este votat in unanimitate.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 6.Proiect de hotarare privind aprobarea
"Planului de evacuare in situatii de urgenta "al comunei Faurei pentru anul 2021.

Dl. Presedinte de sedinta da citire referatul de aprobare si proiectul de hotarare

Dl.Gherghel Mihai sef SVSU prezinta masurile planului de evacuare in situatii de
urgenta .

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care este votat in
unanimitate.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: T.Proiect de hotarare privind aprobarea
scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru personalul voluntar pentru anul
202r.

Presedintele de sedinta da citire Raportului de specialitate a tabelului cu
persoanele voluntare care vor beneficia de scutire si a proiectului de hotarare.

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care este votat in
unanimitate.

Se trece la punctul B al ordinii de zi: B.Proiect de hotarare privind instituirea taxei
speciale de protectie civila la nivelul comunei.

Presedintele de sedinta da citire Referatului de aprobare si a proiectului de
hotarare.

Dl consilier Ifrim Vasile Marian intreaba daca taxa de protectie civila intra in
bugetul mare intr.-un cont separat .



Dl primar raspunde la aceasta intrebare ,spunand ca aceasta taxa intra in
bugetul local intr-un cont separat fiind folosita pentru procurare de diferite
materiale pentru SVSU.

Presedintele de sedinta de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care este
votat de consilierii prezenti ,abtinandu-se dl. consilier Coroi Vasile

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi ;Discutii

Dl consilier Ifrim Vasile Marian arata in cuvantul sau gasirea unei solutii pentru a
a fi reparata poarta de la cimitirul din satul Budesti, si daca s-a primit raspuns de
la Romtelecom in legatura cu contractul de telefonie.

Dl consilier Ifrim Vasile Marian mai arata in cuvantul sau ca becul din fata d-lui
Buleu Ioan -sat Budesti este indreptat intr.-o anumita pozitie nu spre partea
carosabila ,si ca ar trebui taiati pomii din jurul stalpilor de iluminat din zona pe
vale (Nistor Ioan )deoarece un se vede noaptea lumina de la lampi.

Dl consilier Ghidarcea Mihai arata in cuvantul sau ca problema gunoaielor sa nu
fie a celor de la Lg 416 ,sa verificam cauzele si sa depistam persoanele care
arunca gunoaiele

Dl.consilier Botezatu Vasile arata in cuvantul sau necesitatea reconectarii lampilor
de la cimitirul din satul Budesti si procurarea de containere pentru cimitire pentru
depozitarea gunoaielor.

Dl presedinte de sedinta declara inchise lucrarile.

Presedinte
Lapus

Secretar


