PROCES VERBAL,
Incheiat astazi, 30.05.2007, ora 14.00,
cu ocazia intrunirii Consiliului Local Lungani in sedinta ordinara

Dupa efectuarea apelului nominal, presedintele de sedinta, d-l
Murgu Cezarica, saluta prezenta in sala a d-lui Vasile Carp, reprezentant
al CJ Iasi, dupa care supune spre aprobarea consiliului procesul verbal al
sedintei anterioare, care este aprobat cu unanimitate de voturi, nefiind
obiectii; in continuare se supune spre aprobare urmatoarea ordine de zi:
1. Informare privind gospodarirea si infrumusetarea comunei conform
OUG 21/2002 si masurile care s-au intreprins in acest sens;
2. Prezentarea unor legi si documente nou aparute;
3. Masuri ce se impun in rezolvarea cererilor cetatenilor pe cit posibil
pe vechile amplasamente, in lichidarea litigiilor intre cetateni in
vederea intocmirii titlurilor de proprietate.
4. Discutii. Adoptarea unor hotariri.
care este aprobata cu unanimitate de voturi.
***
D-l Simion Constantin prezinta materialul de la pct. 1 din ordinea de
zi.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, d-na Maria Vornicu prezinta
Consiliului Local drepturile pe care le au persoanele cu handicap conf.
Legii 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap.
Cu privire la pct. 3. d-na Vornicu prezinta stadiul de solutionare a
cererilor cetatenilor privind reconstituirea dreptului de proprietate; in
acest sens, ne face cunoscut faptul ca dintr-un numar de 308 cereri au
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fost solutionate 94 din care, favorabil pina in prezent 2 cereri; exista 15
contestatii, ale caror dosare vor fi completate conform cerintelor Comisiei
Judetene de Fond Funciar si predate catre Comisia Judeteana.
In general s-au stins litigiile intre cetateni, fie pe cale amiabila, fie pe
calea instantelor de judecata, existind insa litigiul intre comune bazat pe
lipsa de colaborare a membrilor Comisiei Locale de Fond Funciar Sinesti;
acestia refuza sa ne incredinteze cele 54 de ha teren cu care, ne sunt
“datori”; din aceste motive, cererile cetatenilor de pe raza comunei
Sinesti vor fi deferite Primariei Sinesti, in scopul solutionarii.

***

La punctul 4, Dl. consilier Murgu Cezarica, presedinte de sedinta,
supune atentiei Consiliului Local Lungani un numar de 4 proiecte de
hotarire, astfel:
1.

Proiect de hotarire privind persoana responsabila cu
ecarisarea teritoriului comunei Lungani;

2.

Proiect de hotarire privind modificarea bugetului aprobat
pentru anul 2007;

3.

Proiect de hotarire privind rezilierea contractului de
concesiune nr. 2.008/06.06.2006 incheiat cu “Cabinet
Individual de Stomatologie Generala Dr. Maria Arustei”

4.

Proiect de hotarire privind infiintarea unui post de consilier
juridic la Primaria Comunei Lungani, dupa obtinerea
avizului ANFP Bucuresti.

Dl. consilier Murgu Cezarica, presedinte de sedinta,
-

supune la vot Proiectul de hotarire privind persoana
responsabila cu ecarisarea teritoriului comunei Lungani;
persoana propusa cu ecarisarea este Seful Serviciului
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Voluntar pentru Situatii de Urgenta, dl. Matrescu Stefan.
Hotarirea se adopta cu unanimitate de voturi.
-

supune la vot Proiectul de hotarire privind modificarea
bugetului aprobat pentru anul 2007. Hotarirea se adopta
cu unanimitate de voturi.

-

Supune la vot Proiectul de hotarire privind rezilierea
contractului de concesiune nr. 2.008/06.06.2006 incheiat cu
“Cabinet Individual de Stomatologie Generala Dr. Maria
Arustei”. Hotarirea se adopta cu unanimitate de voturi.
Hotarirea se adopta cu unanimitate de voturi.

-

Supune la vot Proiectul de hotarire privind infiintarea unui
post de consilier juridic la Primaria Comunei Lungani, dupa
obtinerea avizului ANFP Bucuresti. Hotarirea se adopta cu
unanimitate de voturi.

D-nul primar Pricopie Gheorghe: ni s-a pus in vedere de la
Prefectura si Consiliul Judetean sa infiintam post de Consilier Juridic,
pentru a intra in legalitate. Asteptam insa si avizul Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici.
Dl. consilier Murgu Cezarica, presedinte de sedinta: dau cuvintul dlui Vasile Carp, reprezentantul Consiliului Judetean in sedinta Consiliului
Local Lungani.
D-l Vasile Carp: ma aflu in rindul dvs., ca si delegat al Consiliului
Judetean Iasi, pentru a transmite “felicitari” si “succes” din partea d-lui
Presedinte al Consiliului Judetean Iasi Lucian Flaiser si ale d-lui Secretar Ion
Serbina; m-am deplasat la Lungani pentru a participa la instalarea in
functie a noului secretar al comunei Lungani si pentru a va anunta faptul
ca incepind cu data de 25 mai 2007, secretarul comunei Lungani, numit
in unica functie publica de conducere din aparatul de specialitate al
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primarului este d-na Teodora Marilena ALECSA, absolventa a Universitatii
“Al. I. Cuza” Iasi, specializarea Stiinte administrative.
D-na Alecsa a participat la concursul organizat de Agentia
Nationala a Functionarilor Publici din Bucuresti , in data de 2.05.2007, a
fost declarata cistigatoare, a primit Ordin de numire din partea
presedintelui ANFP, dl. Joseph Birtalan si a fost numita in functia publica
de secretar al comunei Lungani.
- D-na Marilena Alecsa, va felicit si va urez succes in noua functie, si
ma simt dator sa mentionez si sa va asigur ca in munca dvs. nu sunteti
singura si ca oricind veti avea nevoie, noi, Consiliul Judetean Iasi, va vom
fi alaturi pentru a va sprijini si incuraja.
Nu vreau sa inchei fara a multumi d-nei Maria Vornicu, care a fost
secretar al comunei Lungani pentru aproape 20 de ani si care s-a achitat
intotdeauna in cel mai bun mod de indatoririle de serviciu, a facut din
munca sa una usoara si frumoasa si care, sunt convins, va preda stafeta
catre fiica sa, d-na Marilena Alecsa, intr-un mod exemplar.
Inca o data multumim si felicitari!
D-na Marilena Alecsa: Va multumesc d-le Carp, am speranta si
curajul sa cred ca voi reusi sa ma deprind in cel mai scurt timp cu putinta
cu ceea ce presupune munca de secretar de comuna. Sper deasemeni
sa ma bucur de colaborarea tuturor membrilor consiliului local, aici in
sala, a d-lui primar, d-lui viceprimar, si asa cum am jurat in data de
29.05.2007, imi doresc “sa respect constitutia, drepturile si libertatile
fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile
tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in
care am fost numita, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele
de conduita profesionala si civica“ Multumesc!
D-nul primar Pricopie Gheorghe: Pe d-na Alecsa o cunoastem de
la Centrul de Zi, unde a fost Coordonator timp de 3 ani si unde a
desfasurat intotdeauna activitati dintre cele mai bune; nu mai departe
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luna februarie, cind, pentru acreditarea Serviciului public de Asistenta
Sociala a lucrat citeva saptamini bune, dar rezultatul a fost pe masura, si

am primit acreditarea din partea Comisiei de la Directia de Munca si
Solidaritate Sociala inca de la prima infatisare. Stim ca este bine pregatita
si ca este foarte potrivita pentru functia pe care a candidat. Va dorim
succes d-na Alecsa in noua functie si multumim d-nei Vornicu pentru
efortul depus in toti acesti ani, fiind mereu in rindul nostru, pentru
rezolvarea problemelor profesionale sau personale.
D-nul viceprimar Constantin Simion: vreau si eu sa multumesc d-nei
Vornicu pentru munca depusa, pentru faptul ca intotdeauna a gasit
solutii in rezolvarea problemelor pe care le-a presupus munca in
administratie si sa ii urez succes d-nei secretar Alecsa.
Dl. consilier Murgu Cezarica, presedinte de sedinta, multumim si noi,
consilierii d-nei Vornicu pentru ca intotdeauna am conlucrat impreuna.
D-na Maria Vornicu: d-nilor va multumesc pentru aprecieri si vreau si
eu sa ma alatur celor care o felicita pe Marilena si ii ureaza succes.
Asteptarile sunt mari de la ea, si trebuie sa depuna mult efort pentru a
face fata programului de multe ori prelungit; sa nu uiti ca, a fi secretar de
comuna nu e greu, dar nici usor, nu e urit, dar nici frumos. Ai forta si curajul
si sunt convinsa ca vei fi un functionar public bun, pregatit, european,
asteptat!. Succes Marilena!
(Sala aplauda)
***

Dl. consilier Ioan Corobuta: Pentru doamna secretar Alecsa, eu
propun sa se cumpere pentru un birou, un scaun din asta, modern si niste
dulapuri; ce este in primarie e foarte vechi si rupt, sa aiba alt aspect
biroul, nu?
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D-nul primar Pricopie Gheorghe: Da dl Corobuta, o sa tinem cont
de propunerea dvs. si o sa cumparam pentru doamna secretar cele
necesare.
Nemaifiind si alte luari de cuvint, dl. presedinte de sedinta
multumeste pentru participare si declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte sedinta, Consilier,
Laurentiu MUNTEANU

SECRETAR,

Marilena Alecsa

Intocmit,
Referent, Maria Vornicu
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