PROCES VERBAL,
Incheiat astazi, 25.07.2007, 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, 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 iulie, d-nele Marieta

Gimbuta – Referent cu atributiile specifice contabilului, Victoria Ciobanu –
Referent cu atributiile specifice asistentului social.
*
*

*

Dupa alegerea presedintelui
resedintelui de sedinta, dd-l Laurentiu Munteanu se
supune spre aprobarea consiliului procesul verbal al sedintei anterioare; nefiind
obiectiuni la procesul verbal al sedintei de consiliu anterioare, acesta este
aprobat in unanimitate; in continuare se supune spre aprobare urmatoarea
ordine de zi:
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1. Analiza bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2007, pe
baza bilantului contabil..
2. Masuri ce se impun pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pina
la finele anului 2007.
3. Informare privind activitatea desfasurata de Colectivul de Sprijin al autoritatii
tutelare si asistenta sociala Lungani, pe semestrul I al anului 2007.
4. Discutii. Adoptarea unor hotariri.
*
*

*

Dl. presedinte de sedinta face mentiunea ca urmeaza a se supune
aprobarii Consiliului Local 2 proiecte de hotarire: una privind asocierea comunei
Lungani la ARSACIS IASI si una privind mandatarea primarului de catre Consiliul
Local in vederea acordarii unui spor de 25 % din salariul de baza, referentului
cultural, ambele proiecte de hotarire avind avizul comisiilor de specialitate.
Fiind aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi, d-na Marieta
Gimbuta – referent cu atributiile specifice contabililului sef, prezinta materialele
incluse la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Lungani.
In continuare,, dd-na Victoria Ciobanu prezinta informarea privind activitatea
asistentilor sociali pe primul semestru al anului 2007, material ce reprezinta
punctul 3 de pe ordinea de zi.
*
*

*

2

D-nul primar Pricopie Gheorghe prezinta mai multe probleme legate de
seceta prelungita si lipsa apei atit pentru oameni cit si pentru culturi si animale,
informeaza Consiliul Local despre marinimia locuitorilor judetelor Neamt si
Suceava care pun la dispozitie cetatenilor din comuna Lungani, suprafete de
teren pentru a fi cosite. Aduce la cunostinta Consiliului Local ca problema majora
legata de lipsa apei este in satul Goesti, unde in prezent nu mai este deloc apa
pentru animale; sesul din satul Lungani si tarlaua Rata au fost irigate prin
inundare (blocarea cursului apei curgatoare) in vederea asigurarii de nutret
pentru iarna; si la Baltati, ing. Topala furnizeaza nutret la 0.75 lei/kg.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: s-a aprobat programul operational de
alimentare cu apa. RAJACUL se va transforma in societate comerciala iar
Consiliul Judetean Iasi va detine 51% din actiuni si 49 % din acvtiuni vor fi
detinute de comunele asociate, motiv pentru care s-a initiat proiectul de hotarire
privind asocierea la ARSACIS IASI.
Dl.
Dl. consilier Laurentiu Munteanu,
Munteanu, presedinte de sedinta,
sedinta supune la vot
adoptarea hotaririi de asociere a comunei Lungani la ARSACIS;
Cine este pentru? Multumesc!
Cineva impotriva? Multumesc!
Se abtine cineva? Multumesc!
Hotarirea se adopta cu unanimitate de voturi.
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D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: in ceea ce priveste fondul funciar, ne
propunem sa convocam de urgenta Comisia Locala de Fond Funciar in vederea
solutionarii tuturor solicitarilor la Legea 247/2005; Crucea Rosie Romana a
solicitat de la Primaria Lungani, si unele persoane din aparatul de specialitate au
redactat o situatie nominala cu populatia defavorizata a

comunei Lungani,

pentru a fi ajutati cu produse alimentare.
D-nul consilier Marcel Irasoc: Cu alta ocazie cind vine Crucea Rosie in
comuna, chemati si alti consilieri decit cei de la PSD sa va ajute, si sa nu se mai
creeze dezordine in rindul multimii, si reprezentantii Crucii Rosii sa plece inapoi
cu tirurile pline.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: nu este vina mea ca se creeaza
dezordine, dl Pintilie a fost prezent si stie cum s-au purtat oamenii, de asta au
plecat cu tirurile pline; stiti foarte bine ca am facut tot ce s-a putut, dar asa sunt
oamenii, nici politia nu a reusit sa le tina piept si au fost multi politisti.
Dl. consilier Laurentiu Munteanu,
Munteanu, presedinte de sedinta,
sedinta supune la vot
adoptarea hotaririi de mandatare a primarului de catre Consiliul Local Lungani, in
vederea acordarii unui spor de 25% la salariul de baza referentului cultural;
Cine este pentru? Multumesc!
Cineva impotriva? Multumesc!
Se abtine cineva? Multumesc!
Hotarirea se adopta cu unanimitate de voturi.
4

D-nul consilier
consilier Ioan Corobuta:
Corobuta: propun ca toate asistentele sociale sa fie
mutate intr-un singur birou, sa aiba o munca mult mai eficienta si sa nu mai
plimbe atita oamenii pe drumuri; cind una din ele nu este prezenta, oamenii de la
Crucea trebuie sa vina in alta zi, cu copiii in brate pentru a rezolva problemele,
nu se poate asa. Dl. primar, cred ca sunteti de acord.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: da, absolut deacord, de miine incepind o
sa le mutam pe toate trei impreuna, intr-un singur birou.
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,
SECRETAR,
Teodora Marilena ALECSA

Intocmit,
Referent, Maria Vornicu
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