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Judetul Neamt

Consiliul local Faurei

Proces - Verbal
incheiat astdzi, 29.12.2020 cu ocazia gedinlei extraordinare a Consiliului local Faurei

Dl presedinte de sedinta da citire procesului verbal de sedinta din data de
16.12.2020.

Dl presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul verbal,care este aprobat
in unanimitate.

La gedinld sunt prezenti consilierii aflati in functie astfel:CoroiVasile,sipoteanu
Daniela,Zama loan,Miron Vasile,Popirda Petronela ,Ghidarcea Mihai,lfrim Vaile
Marian,Miron Vasile,Botezatu Vasile,Lapusneanu Neculai .

Domnilor consilieri, TntrucAt din totalul de 11 consilieri Tn funclie sunt prezenli un
numdr de 10 de consilieri, potrivit prevederilor art.137,alin 1 din OUG 5Tl2O1g cu
modificarile si completarile ulterioare,sedinta este legal constituita.

Presedintele de sedinta dl.Miron Vasile da citire ordinii de zi;
l.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al

Consiliului local Faurei.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei si

denumirea unitatilor de invatamant pentru anur scola r 2021-2o2oo.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de asistenta

juridical in vederea asistarii si reprezentarii in instant a comunei.
4.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului arabil in

suprafata de 72,18 ha proprietate publica situate in punctual Faget.
5.Discutii

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

- Cine este pentru ?

- irpotrivd ?

- Abtineri ?
Ordinea de zi a fost aprobatd de toti consilierii in unanimitate

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi -Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local Faurei.



Dl primar prezinta Raportul de specialitate si motivele de alocare a sumelor.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare ,care este aprobat in

unanimitate.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi :Proiect de hotarare privind aprobarea retelei

scolare la nivelul comunei si denumirea unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2021-2022.
Dl consilier Ghidarcea Mihai arata in cuvantul sau ,ca Reteaua scolara al comunei

Faurei, pentru anul2021-2022 este aprobata de Inspectoratul scolar Neamt.
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare ,care este aprobat in

unanimitate.
Se trece la punctual 3 al ordinii de zi-Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii

contractului de asistenta juridical in vederea asistarii si reprezentarii in instant a comunei.
Dl primar in cuvantul sau propune ca,pentru anul 2021 sa se incheie un contract cu un

avoct pentru a reprezenta comuna in instanta.
Dl consilier Lapusneanu Neculai intreaba daca este oportuna angajarea unui avocat ,si

daca sunt procese pe rol.

'\ Dl primar arata ca sunt procese pe rol pe linie de fond funciar (modificari titluri de
proprietae)

Dl consilier lfrim Vasile Marian arata in cuvantul sau ca este necesar sa fie incheiat un
contract cu un avoct pentru a reprezenta comuna in instanta.

Dl.consilier lfrim Vasile Marian intreaba cu cat a fost retribuit lunar fostul avaocat.si sa fie
prezentat situatia cu procesele asistate de el.

Dl primar arata in cuvantul sau ca retributia lunara a fost de 1500 lei,siva prezenta
situatia proceselor asistate.

Dl consiier Miron N.Vasile face un amendament in care sa se stabileasca suma maxima
lunara de 1500 lei pentu plata unui eventual avocet-la incheierea contractului ,

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul care este aprobat in unanimitate.
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare impreina cu amendamentul

,care este aprobat in unanimitate.
Se trece la punctual 4. al ordinii de zi-Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie

publica a terenului arabil in suprafata de 72,18 ha proprietate publica situata in punctual Faget .

Dl primar arata in cuvantul sau ca s-a expirat contractul de inchiriere pentru aceasta
suprafata si supune spre aprobare Consiliului local scoarea la licitatie publica a acestei
suprafete.

Dl consilier lfrim Vasile Marian face propunere pentru completarea comisiei de evaluare
la sapte membri,din care si secretarul sa faca pafte,si licitatia sa se faca cu plic inchis.

Dl consilier lfrim Vasile Marian mai propune ca in comisia de contestatie a licitatiei sa
faca parte membrii comisieijuridice la nivelul Consililui local.

Dl consilier Ghidarcea Mihai face un amendament care cuprinde;licitatia sa se
desfasoare dupa procedura plic inchis si completarea comisiei de evaluare la sapte membri
dupa cum urmeaza;Miron N.Vasile-presedinte

Luca losif -consilier 1 superior-membru
Apostu Vasile-consilier 1 superior-membru
Sipoteanu Daniela-consilier local-membru
Coroi Vasile-consilier local-membru



Miron V.Vasile-consilier local-membru
Lapusneanu C-TlN-secretarul comisiei

In amendament se propune ca membrii comisiei de contestatie sa fie :lfrim Vasile

Marian,Ghidarcea Mihai si Zama loan.

Totodata se mai propune ca supleantii comisiei de evaluare sa fie domnii consilieri
Botezatu Vasile si dl.consilier Lapusneanu Neculai.

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul,care este aprobat in unanimitate
de voturi.

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare impreuna cu amendamentul

,care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctual 5.Discutii
Dl consilier lfrim Vasile Marian arata faptul ca nu au fost postate pe site-ul Primariei

Hotararile Consiliului Local adoptate anterior.
Dl secretar arata ca Hotararile Consiliului local adoptate anterior vor fi postate de

urgenta pe situl Primariei.
Dl presedinte de sedinta declara inchisa lucrarile.

Presedinte sedinta Secretar


