
Romania
Judetul Neamt

Consiliul local Faurei

Proces - Verbal
incheiat astdzi, 29.01.2021cu ocazia gedinlei extraordinare a Consiliului local Faurei

La gedinfd sunt prezenti consilierii aflati in functie astfel:,sipoteanu
Daniela,Zama loan,Miron N. Vasile,Popirda Petronela ,,lfrim Vaile Marian,Miron
V.Vasile ,Botezatu Vasile,Lapusneanu Neculai si Deaconu Vasile

Dl presedinte de sedinta da citire procesului verbal de sedinta din data de
15.01 .2021

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

Domnilor consilieri, intrucdt din totalul de 11 consilieri Tn funclie sunt prezenfi un
numir de 9 de consilieri, ,potrivit art.137,alin 1 din OUG 5712019 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 aprobarea contului executie-trimestrul lV 2020.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii de protocoal de colaborare

privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unuiAcord de parteneriat intre

comuna Faurei,judetul Neamt si comuna Margineni si comuna Ruginoasa din judetul
Neamt in vederea realizarii unui proiect comun de investitii in cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020,Axa Prioritara (A8)Sisteme inteligente si
sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor natural,Obiectivut Specific
(OS)8.2 Cresterea gradului de intercontinentare a Sistemului National de Transport a
gazelor natural cu alte state vecine,Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a
gazelor naturale.

4.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
modificdrile 9i 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 aprobarea
contului de executie -trimestrul lV 2020.

Dl' Consilier Botezatu Vasile arata in cuvantul sau ca nu a primit balanta deverificare dar nu din vina contabilului ci din vina lui ca nu a solicitat-o.
Dl' Consilier lfrim Vasile Marian solicita sa se prezinte o informare cu privire lasumele neincasate de persoanele fizice si juridice si cauzele pentru care nu au fost

incasate.
Dl 'presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea

contului de executie -trimestrul lV -2020 care este aprobat in unanimitate.

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume. Proiect de hotarare privind
aprobarea incheierii de prtocoale de colaborae privind prestarea serviciului de
gestionare a cainilor fara stapan.

Dl 'consilier lfrim Vasile Marian arata in cuvantul sau ca este de acord cu
incheierea unui protocol de colaborare cu o firma specializata ,decat infiintarea unui
serviciu la nivel de comuna-costurile ar fi mult mai mari.

Dl consilier lfrim Vasile Marian arata ca trebuie prins in contract termenul maxim
in care prestatorul se prezinta pentru prinderea cainilor,de la data sesizarii facute de
beneficiar,taxa fixa lunara sa fie de b00 lei .

Deasemenea dl.consilier lfrim Vasile Marian solicita ca la reinoirea contractului
sa aiba aprobarea Consiliului Local.

Dl 'consilier Lapusneanu Neculai intreaba daca este legislatie in vigoare
despre aceasta speta.

Dl primar ai raspunde ca exista legislatie in legatura cu acest caz.
Deasemenea dl.Lapusneanu Neculai mai arata ca pe teritoriul comunei sant caini

lasati de cetateni straini localitatii.
Dl'presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind incheierea

unui contract cu firma s.c MUNICIPAL LocATo SERV SA ROMAN care este votat de
8 consilieri ,o abtinere a d-rui consilier Lapusneanu Neculai.

'Se trece la punctul 3 al ordinii de zi-.Proiect de hotarare privind aprobarea
incheierii unuiAcord de parteneriat intre comuna Faurei,judetul Neamt si comuna
Margineni si comuna Ruginoasa din judetul Neamt in vederea realizarii unui proiect
comun de investitii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-
2020,Axa Prioritara (A8)Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei
electrice si gazelor natural,Obiectivul Specific (OS)8.2 Cresterea gradului de
intercontinentare a Sistemului National de Transport a gazelor natural cu alte state
vecine,Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale.



Dl primar arata in cuvantul sau ca prin asociere vom avea mai multe locuri de consum,proiectul fiind mai usor de accesat.
Dl consilier Miron N Vasile aratain cuvantul sau ca prin introducerea gazului metan seajung la noi oportunitati in comuna si va face sa creasca valoarea terenurilor si alocuintelor.
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care este votat inunanimitate.

Se trece la punctual4 at ordinei de zi:Discutii
Dl consilier lfrim vasile Marian reia discutia cu prezenta domnului primar la sedintelede consiliu,si cere sa se amane sedinta la o data cand poate fi prezent primarul.
Dl consilier Lapusneanu Neculai arata faptul ca se pot tine sedintele si in absentaprimarului'Dl consilier Miron N.Vasile arataca se poate ajunge la o intelegere in sensutca sa se voteze la inceputul sedintei care proiecte pot fi discutat e faraprezentaprimarului si sedinta sa aiba loc.
Consilierii sunt de acord cu aceasta propunere.
Dl presedinte de sedinta declara inchise lucrarile.

Presedinte sedinta
Miron Vasile Constantin LApUS NU

Secretar


