PROCES VERBAL,
Incheiat astazi, 29.08.2007, ora 14.00,
cu ocazia intrunirii Consiliului Local Lungani in sedinta ordinara

Presedintele de sedinta, dd-l Laurentiu Munteanu 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 stadiul reparatiilor curente la scoli, aprovizionarea cu
lemne in vederea inceperii noului an scolar 2007-2008.
2. Analiza disciplinei in constructii, evidentierea cladirilor construite fara
autorizatii.
3. Informare privind recoltarea cerealelor paioase.care este aprobata in
unanimitate de voturi.
4. Discutii. Adoptarea unor hotariri.
Cu mentiunea ca urmeaza a se supune aprobarii Consiliului Local 2 proiecte
de hotarire: una privind rectificarea bugetului local si una privind infiintarea unui
parc eolian pe teritoriul comunei Lungani.
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La punctul 1 de pe ordinea de zi ia cuvintul pentru inceput directorul Scolii
de Arte si Meserii Lungani, dl. Luta Gheorghe care ne reda situatia existenta la
scolile Lungani si Goesti: majoritatea elevilor care au sustinut examenul de
capacitate au fost repartizati la licee in Iasi ( unii dintre ei chiar la licee foarte
bune, cum ar fi Liceul de Informatica, Liceul “Mihai Eminescu”); pe parcursul verii
s-a achizitionat pentru scoala un videoproiector, care va fi foarte util pentru
activitatea didactica. Se propune pentru viitor refacerea exteriorului scolii Goesti,
achizitionarea a doua usi – una pentru sala de calculatoare si una pentru intrare refacerea timplariei la “SAM” Lungani, alimentarea cu apa a ambelor scoli
(Lungani si Goesti). Dl. Director ne invita in cele din urma la deschiderea festiva
a cursurilor pentru anul 2007-2008, care va avea loc in ziua de luni, 17
septembrie.
Ia cuvintul in continuare d-ra Gabriela Coman,
Coman director la Scoala Crucea;
aceasta ne aduce la cunostinta faptul ca in aceasta vara, la Scoala Crucea,
angajatul cu atributii de ingrijire a scolii a reusit sa execute lucrari de vopsitorie a
zidurilor si geamurilor scolii, pentru ca nuanta avuta anterior era de o culoare
“indoielnica”; in ceea ce priveste aprovizionarea cu combustibil, magazia de
lemne este plina. S-au achizitionat si la Scoala Crucea carti in valoare de 3704
lei, un videoproiector in valoare de 1805 lei, materiale sportive in valoare de 2450
lei.
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D-ra director face apel la d-l primar in vederea sprijinirii absolventilor de
liceu, de etnie rroma, care vor avea nevoie de un loc de munca: Anghel Ionut si
Aschiopoaie Carmen, fiind primii dupa foarte multe generatii care absolva o astfel
de forma de invatamint in ultimii aproximativ 20 ani.
In cadrul programului “Euro 200” 22 elevi au beneficiat de 200 euro pentru
achizitionarea unui calculator nou.
Solicita sprijinul CL Lungani pentru achizitionarea unui nou calculator
pentru activitatea scolii si dotarea cu un filtru, pentru a mai retine din elementele
nocive care exista in apa nepotabila la acest moment.
Face in continuare apel la sprijinul CL Lungani, a CJ Iasi, a ISJ Iasi pentru
suplimentarea sumei de 100.000 lei pentru constuirea unei anexe la intrarea in
scoala Crucea si construirea unei noi gradinite in incinta Scolii Crucea, avind in
vedere numarul foarte mare de copii, si luind in considerare deasemeni
propunerea ministrului educatiei, cu educarea timpurie a copiilor, de la 3 la 6 ani.
Domnul director al scolii Zmeu, Ioan Tudose ia cuvintul in continuare, la
invitatia presedintelui de sedinta, dl Laurentiu Munteanu. In legatura cu spatiile
scolare ale scolii Zmeu, dl director ne face cunoscut ca dispune de trei corpuri de
cladire, si un grup sanitar exterior. Ne asigura ca toate spatiile sunt igienizate
corespunzator si sunt pregatite pentru primirea scolarilor, atit scoala veche cit si
cea noua suferind diferite reabilitari.
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S-a construit si imprejmuit cu gard o groapa pentru gunoi, au fost
schimbate broastele defecte ale usilor salilor de clasa, s-a constuit o anexa
pentru a impiedica formarea curentilor de aer, s-a construit un trotuar de legatura
intre cladirea noua a scolii si scoala veche, cladirea care adaposteste centrala
termica a fost tencuita.
Un subiect delicat il reprezinta finalizarea instalatiei termice precum si
alimentarea cu apa a scolii, pentru care exista un proiect, dar pentru care nu sau
primit inca banii necesari de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
alimentarea cu apa a copiilor se va face prin rezevoare montate in holuri si salile
de clasa, pentru a preintimpina izbucnirea altor focare de boala.
La aceasta data cantitatea de lemne este suficienta pentru iarna care
urmeaza, conform estimarilor, gratie implicarii d-lui primar Gheorghe Pricopie in
acest demers.
S-au luat masurile necesare pentru aprovizionarea cu manuale,
cataloage, rechizite care vor fi ridicate conform unui grafic de la ISJ IASI.
Ia cuvintul dl primar,
primar, Gheorghe Pricopie, pentru a-i instiinta pe directorii
de scoli in legatura cu faptul ca in data de 31 august 2007 sunt asteptati la DGFP
IASI pentru a ridica unele rechizite sau alte bunuri destinate scolilor, cu caracter
de donatie. Transportul va fi asigurat prin implicarea d-lui primar.
Aduce la cunostinta Consiliului Local faptul ca fundatia Link Romania
Moldaviae este interesata de implementarea unor proiecte in satele cu populatie
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majoritara rroma, Zmeu si Crucea,care se vor deplasa in data de 4.09.2007 in
acest sens la Primaria comunei Lungani.
Ne face cunoscut de asemeni faptul ca se preconizeaza ca pina la sfirsitul
anului 2007 satul Lungani sa fie racordat la reteaua de alimentare cu apa in
sistem centralizat pentru care vor incepe lucrarile in curind (urmatoarele zile).
Dl presedinte de sedinta, supune la vot adoptarea hotaririi de rectificare a
bugetului local aprobat pentru anul 2007 cu suma de 100.000 lei (1 miliard de lei
vechi) lei destinati construirii unei noi gradinite in satul Crucea, comuna Lungani,
si 10.000 lei pentru cultura si sport; hotarirea a fost adoptata in unanimitate de
cei 15 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.
La pct. 2 de pe ordinea de zi, dl viceprimar Simion
Simion Constantin ia cuvintul si
ne face cunoscute masurile pe care le ia in mod periodic asupra cetatenilor care
construiesc in mod ilegal; aceasta problema a devenit una de stringenta urgenta,
intru-cit cladirile amplasate in mod ilegal pot fi demolate iar proprietarii acestora
amendati.
Dl Simion Constantin aduce in discutie normele care trebuiesc respectate
ca si stat membru al UE in domeniul protectiei mediului, disciplinei in construtii si
face cunoscut consilierilor, pentru a incunostiinta populatia despre documentatia
care trebuie depusa la primarie, in vederea obtinerea unei autorizatii de
construire. Pe parcursul anului 2007 s-au eliberat 9 autorizatii din care 6 pentru
persoane fizice si 3 pentru persoane juridice.
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La pct. 3 de pe ordinea de zi, ia cuvintul dl.
dl. ing. Doru Petruc care da citire
unui chestionar primit de la DADR IASI,
IASI privind problematica fenomenelor de
seceta, degradarea terenului si desertificare. In urma relatarii continutului acestui
chestionar, se propune completarea lui astfel incit datele sa fie conforme cu
realitatea si nedeformate sub nici un aspect.
In continuare dl. Petruc Doru relateaza consilierilor situatiile in care
cetateni ai comunei Lungani, din cauza declaratiilor contradictorii facute la APIA
Tirgu Frumos, pentru urmatorii 3 ani vor fi lipsiti de dreptul de a mai beneficia de
subventii; se recomanda propagarea in rindul locuitorilor comunei Lungani a ideii
conform careia, daca vor face declaratii mincinoase exista riscuri foarte mari (de
a nu mai beneficia de subventii).
In legatura cu recoltarea cerealelor paioase, Comuna Lungani a fost
declarata calamitata in totalitate; ca si bilant al recoltarii griului, se poate spune
ca in proportie de 60 % a fost pamint, cultura fiind foarte joasa.
Se face recomandarea ca pe viitor cetatenii sa inteleaga avantajul
asigurarii culturilor agricole si chiar sa fie incurajati sa faca acest pas.
Ia cuvintul dl primar, care da citire termenelor la care se supun cetatenii
pentru utilizarea bonurilor valorice respectiv 15 dec. 2007 (sens in care distribuie
consilierilor si pliante informative, pentru a fi raspindite cetatenilor) si a unei
adrese din partea Consiliului Judetean Iasi prin care se comunica posibilitatea
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tinerilor de a primi subventii de la Ministerul Dezvoltarii si Locuintelor, de 20 %
din valoarea constructiei, precum si criteriile de accesare a acestor fonduri.
In continuare d-nii Simion Constantin si Marilena Alecsa aduc la
cunostinta continutul adresei din partea S.C. SAER S.R.L. si intentiile acestei
societati comerciale, si anume aceea de a infiinta pe teritoriul comunei un parc
eolian. Aceasta activitate nu presupune costuri suplimentare din partea
consiliului local, ci numai sprijinul in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor
necesare, iar acordul de principiu din partea noastra da dreptul

S.C. SAER

S.R.L. efectuarii studiilor pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale Lungani.
In acest sens, dl
dl presedinte de sedinta, supune la vot adoptarea
proiectului de hotarire
hotarire privind infiintarea unui parc eolian pe teritoriul
teritoriul comunei
Lungani,
Lungani care a fost adoptat cu 11 voturi “pentru” si 4 “abtineri”.
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,
MUNTEANU LAURENTIU
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SECRETAR,
Teodora Marilena ALECSA
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