PROCES VERBAL,
Incheiat astazi, 27.06.2007, ora 14.00,
cu ocazia intrunirii Consiliului Local Lungani in sedinta ordinara

La sedinta de Consiliu Local participa d-nul primar al comunei Lungani,
Ing. Gh. Pricopie, d-nul viceprimar, Constantin Simion, secretar Teodora
Marilena Alecsa, urmatorii consilieri locali: Acatrinei Vasile, Apostol Paraschiva,
Brezuleanu Mihai, Corobuţă Ioan, Donisa Neculai, Iraşoc Marcel, Marchidan
Petru, Mateiu Ioan, Munteanu Laurenţiu, Murgu Cezărică, Muscalu Toma, Pintilie
Ioan, Rusu Marcel, Tigănucă Elena, Vornicu Gina-Janina precum si invitatii la
sedinta lunii iunie, Gheorghe Luta – Directorul Scolii cu clasele I-VIII Lungani,
Gabriela Coman - Directorul Scolii cu clasele I-VIII Crucea, Ioan Tudose Directorul Scolii cu clasele I-VIII Zmeu, Petru Agape – Cantonier, Romica Lazar –
Sef de Post la Politia Lungani; la lucrarile sedintei mai participa si ing. Doru
Petruc - Centrul Agricol Lungani.

*
*

*

D-na Secretar, Marilena Alecsa supune spre aprobarea consiliului
procesul verbal al sedintei anterioare; nefiind obiectiuni pe marginea procesului verbal al sedintei de consiliu anterioare, acesta este aprobat cu unanimitate de
voturi; in continuare, d-nul Presedinte de sedinta, consilier Murgu Cezarica
supune spre aprobarea Consiliului Local Lungani urmatoarea ordine de zi:

Nr. crt.
1.

Probleme dezbatute
Desfasurarea

procesului

instructiv-educativ

in

anul

scolar
1

2006/2007. Masuri pentru pregatirea scolilor in vederea inceperii
noului an scolar (reparatii, igienizare, aprovizionare cu combustibil).
2.

Informare privind activitatea desfasurata de cantonier de la
inceputul anului, pina in prezent.

3.

Informare privind activitatea desfasurata de lucratorii Politiei
Lungani in primele 6 luni ale anului 2007.

4.

Discutii. Adoptarea unor hotariri.
*
*

*

Dl. presedinte de sedinta face mentiunea ca urmeaza a se supune aprobarii
Consiliului Local 1 proiect de hotarire: privind modificarea Bugetului local

aprobat pe anul 2007.
Fiind aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi, d-nii directori ai
scolilor din comuna trec la prezentarea materialelor de la punctul 1,
1 cu privire la
desfasurarea procesului instructiv-educativ in anul scolar 2006/2007.
In continuare,, dd-nul Petru Agape prezinta activitatea desfasurata in
calitate de cantonier de la inceputul anului, pina in prezent, material ce reprezinta
punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea
ordinea de zi este prezentat de d-nul Romica Lazar,
Lazar Sef
de Post Politie Lungani.
Nu sunt obiectii la materialele prezentate.
*
*

*
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D-nul Presedinte de sedinta, consilier Murgu Cezarica,
Cezarica, da cuvintul d-lui
primar, Ghe. Pricopie.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe am dus munca de lamurire cu cei de la
Inspectoratul Scolar si va sfatuiesc sa faceti la fel, poate o sa ne aloce fonduri
pentru reabilitatea scolilor de la sate, construirea unei gradinite in satul Crucea
este necesara; ati vazut ce constructie se ridica la Zmeu, e aproape finalizata si
foarte importanta,; a crescut natalitatea in rindul rromilor, este foarte necesara o
astfel de gradinita si in Crucea;
D-ra director Gabriela Coman:
Coman da domnule primar, stiti foarte bine ca si eu
insist la Inspectorat; se aude ca vor aloca fonduri, dar inca nu s-a intimplat sa se
aloce si sa nu ne dea noua.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe sper sa se rezolve si problema
caloriferelor de la Crucea in cel mai scurt timp si sa ducem la final proiectul acela
cu gradinita la Crucea. In legatura cu igienizarea scolilor, nu ezitati sa ne solicitati
ajutorul cind aveti nevoie, nu am spus niciodata ca nu va ajutam.
D-nul director Ioan Tudose:
Tudose la Zmeu am avea nevoie de niste oameni sa
construim o groapa pentru gunoi, sa o imprejmuim, puteti sa trimiteti acolo citiva
oameni daca aveti, de la 416.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: ma anuntati cind va hotariti si se rezolva.
Cred ca nu mai aveti nevoie de lemne pentru iarna, am umplut magaziile. Din
partea directorilor, vreau sa ma informati daca apar probleme, sa nu ne trezim la
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toamna ca nu putem deschide scolile, ca nu sunt igienizate spatiile, sau alte
asemenea. Faceti un grafic de prezenta si il aduceti si la Primarie, daca apare o
problema sa stim de unde va luam, sau pe cine gasim. Faceti acum cu d-na
secretar Alecsa niste adrese catre DGFP, in atentia d-lui inspector Baban, le
strampilati si le lasati la mine, o sa le inaintez eu mai departe; e vorba sa ne
poata ajuta cu ceea ce confisca ei, dar sunt lucruri bune pentru copii, stiu eu,
rechizite, vom vedea.
Vreau sa va fac un anunt: SCCF IASI face angajari, 40 posturi de
muncitori in constructii, cu un salariu de 440 lei pentru muncitori necalificati si
575 pentru muncitori calificati.
D-nul Sef Post Lazar Romica: vreau sa va propun sa dati o hotarire prin
care sa putem sanctiona oamenii care dupa ora 21-22 circula cu carutele catre
ogoare pentru ca sunt foarte multe reclamatii de furt din lanul de porumb. Ce
parere aveti?
D-nul consilier Ioan Corobuta:
Corobuta: nu domnul politist, eu nu sunt de acord, de
ce sa ii obligi pe oameni sa nu mai circule, poate ei au treaba.
D-nul Sef Post Lazar Romica: eu ma refeream sa nu mai circule catre
ogoare, nu sa nu mai mearga cu caruta dupa ora 21. Haideti, fie, ora 22, cind
sunt la adapostul intunericului.
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D-na secretar Marilena Alecsa: va astept cu un proiect de hotarire, cu o
propunere scrisa in acest sens si va ajut sa elaborati proiectul de hotarire, daca
va mentineti ideea dl Lazar.
D-nul primar Pricopie Gheorghe
Gheorghe,, stiti despre comuna Lungani ca este
declarata zona calamitata in totalitate, cine a avut asigurate culturile va primi de
la stat bani. In legatura cu licitatiile care au avut loc pentru proiectele de
alimentare cu apa si pietruire drumuri comunale, comisia a hotarit sa ii descalifice
pe cistigatori si sa ii aleaga pe urmatorii pe motiv ca au subevaluat lucrarile si cu
sumele de bani pe care le-au trecut ei in oferte o sa faca numai jumatate din
lucrari.
D-nul Presedinte de sedinta, consilier Murgu Cezarica:
Cezarica: Mai doreste cineva
sa ia cuvintul?
D-na consilier Vornicu Gina Janina – medic de familie: Domnule primar,
am propunerea sa facem cunoscut cetatenilor programul de control preventiv al
al starii de sanatate a populatiei demarat de ministerul sanatatii. Vor primi
oamenii cupoanele si nu vor sti ce sa faca cu ele.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: Da doamna doctor, o sa mergem sa
facem niste sedinte pe sate, uitati, in data de 7 si 8 iulie, simbata si duminica, sa
le vorbiti oamenilor despre asta.
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D-nul consilier Muscalu Toma: S-a mai vorbit de un obor in comuna
noastra, ar fi bine sa deschidem. La Popesti este obor. Animale nu se pot vinde
si nici nu ne mai da voie Uniunea Europeana, dar e bun pentru alte lucruri.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: Da, s-a mai discutat, e o propunere
buna, luati legatura cu d-na secretar sa pregatiti o hotarire.
D-na secretar Marilena Alecsa: veniti cu propunerea de act normativ, o
afisam si apoi o supunem aprobarii Consiliului Local.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: vreau sa va reamintesc faptul ca
sedintele de consiliu local si pentru trimestrul III al anului 2007, le vom tine in
ultima zi de miercuri din luna, la ora 14,00, ca si pina acum; d-na secretar va va
comunica si data.
D-na secretar Marilena Alecsa: 25 iulie, 29 august si 26 septembrie.
D-nul primar Pricopie Gheorghe
Gheorghe:
orghe: stiti ca ati desemnat o persoana
responsabila cu ecarisarea teritoriului pina la venirea PROTAN ROMAN. D-nul
Sef SVSU, Matrescu Stefan se ocupa de asta; lesurile moarte sunt depozitate in
beciul fostului CAP pentru a preveni raspindirea bolilor.
*
*

*

Nemaifiind si alte luari de cuvint, dl. presedinte de sedinta multumeste
pentru participare si declara lucrarile sedintei inchise.
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte sedinta, Consilier,
Murgu Cezarica

SECRETAR,
SECRETAR,
Teodora Marilena ALECSA
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