PROCES VERBAL,
Incheiat astazi, 26
26.09
.09.2007, 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 invitatul lunii
septembrie, Ing. Doru Petruc - Centrul Agricol Lungani.

*
*

*

D-na Secretar, Teodora 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 14
voturi “pentru” si o abtinere; in continuare, d-nul consilier Presedinte de sedinta,
Laurentiu

Munteanu

supune

spre

aprobarea

Consiliului

urmatoarea ordine de zi:

Nr. crt.

Probleme dezbatute

1

Local

Lungani

1.

Informare privind campania agricola de toamna

2.

Prezentarea unor noi acte normative aparute.

3.

Informare privind realizarea investitiilor in a anul 2007, obiective
propuse pentru a se realiza in continuare.

4.

Discutii.

care este aprobata cu unanimitate de voturi.
*
*
Domnul

Primar,

Ing.

*

Gheorghe

Pricopie

propune

aprobarii

un

amendament la ordinea
ordinea de zi privind proiectul de hotarire pentru efectuarea unui
schimb de teren intre Consiliul Local Lungani si d-nul Mocanu Alexandru
deoarece intrucat amanarea acestui subiect pentru o sedinta ulterioara ar
conduce la intarzierea

efectuarii lucrarilor de alimentare cu apa in sistem

centralizat, in satele Crucea si Zmeu, comuna Lungani.
Propunerea este aprobata cu unanimitate.
Punctul 1 de pe ordinea de zi este prezentat de d-nul Ing. Petruc Doru,
Doru
insotit de un centralizator cu culturile semanate in toamna anului 2007.
Punctul 3 de pe ordinea de zi este prezentat de catre dd-nul primar, Ing.
Gh. Pricopie, verbal si pentru care nu depune material.
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La punctul 2 d-na Secretar Teodora Marilena Alecsa, prezinta ultimele
acte normative aparute si pune la dispozitia celor interesati un material
cuprinzind toate actele normative ce privesc activitatea aparatului de specialitate
a primarului, aparute in anul 2007; de mentionat ca materialul este prezent la
dosarul de sedinta al lunii august.
Nu sunt obiectii la materialele prezentate.
*
*

*

D-nul Presedinte de sedinta, consilier Laurentiu Munteanu da cuvintul d-lui
viceprimar Simion Constatin.
D-nul viceprimar Simion Constatin sustine nota de fundamentare cu
solicitarea aprobarii pentru efectuarea unui schimb de teren situat in domeniul
privat al Consiliului Local, cu suprafata de 2500 mp aflati in proprietatea d-lui
Mocanu Alexandru, domiciliat in satul Lungani, comuna Lungani, judetul Iasi;
schimbul de teren se impune pentru construirea unui bazin de apa pentru
alimentarea cu apa a satelor Crucea si Zmeu, in cadrul proiectului „Alimentare cu
apa in sistem centralizat” pe un alt amplasament decit cel conform proiectului,
din motive tehnice specificate de catre specialistii societatii executante.
D-nul Presedinte de sedinta, consilier Laurentiu Munteanu prezinta avizul
favorabil al comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism si mediu.
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D-nul consilier Ioan Corobuta prezinta avizul favorabil al comisiei
economice, privind schimbul de teren.
Dl. consilier Laurentiu Munteanu
Munteanu,, presedinte de sedinta,
sedinta supune la vot
adoptarea hotaririi de aprobare a schimbului de teren intre Consiliul Local si
Mocanu Alexandru;
Cine este pentru? Multumesc! - 14 voturi “pentru”
Cineva impotriva? Multumesc!
Abtineri? Multumesc! – o abtinere
Hotarirea se adopta cu 14 voturi “pentru” si o abtinere.

D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe vreau sa va anunt ca in termen de o luna
de zile cetatenii din Lungani vor putea sa se racordeze la reteaua de apa,
lucrarile se desfasoara foarte bine, in satul Crucea deja a inceput construirea
bazinului pentru apa.
D-na consilier Elena Tiganuca: cit o sa coste domnule primar, sa tragem
apa in casa?
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: pentru casele din apropierea conductei
va costa maxim 6 milioane (n.r.: 600 lei), pentru cei pentru care trebuie ca teava
sa traverseze drumul va costa cu 1 milion-doua in plus. In costul total este inclus
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un apometru agreat de RAJAC, altele decit cele pe care unii dintre dvs. le aveti,
care costa si el, aproximativ 2 milioane (n.r.: 200 lei).
D-na consilier Elena Tiganuca: e scump...batrinii nu au bani sa isi traga
apa in ograda.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: Asa este, pentru unii e scump, dar
ginditi-va: la Iasi metrul cub de apa costa 23 mii (2.3 lei), la noi poate o sa coste
30 de mii (3 lei) putin, cit o bere; e vorba de 1000 de litri de apa; in cit timp
consuma un om atit de multa apa? Daca o sa consume 3 metri pe luna, asta
inseamna 100 mii. Pot sa o foloseasca si pentru udat, si la treburi in gospodarie.
Se va incepe cu racordarea primariei, scolilor, dispensarului, magazinelor, ca
daca nu au apa le inchide Sanepidul.
In legatura cu proiectul de pietruire drumuri comunale DC 90 CruceaZmeu-Cotirgaci, ni s-a spus ca, pentru ca nu se mai dau bani pentru pietruire
este posibil sa fie asfaltat, ceea ce este mai bine. Maxim saptamina viitoare este
gata studiul de fezabilitate si speram sa putem demara lucrarile. Am auzit ca la
Cotirgaci se fac masuratori pentru ridicare topo...
D-nul consilier Murgu Cezarica: da, am trecut eu azi pe acolo si erau cu
niste statii, masurau pe acolo....
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: daca e asa, mai vin si ei cu o parte din
bani, poate repara podul care este acolo.
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Cind am facut proiectul pentru alimentare cu apa era obligatoriu sa avem
studiu de fezabilitate si pentru canalizare; sper ca din anul 2008 sa primim bani
pentru asta. O sa coste 110 miliarde, cu statie de epurare, cu tot, se numesc
proiecte integrate astea.
Am mai depus la Bucuresti un proiect pentru un stadion, aici, la Lungani,
altul pentru modernizarea primariei, cu mobilier, calculatoare, mai putin pentru
constructie, care trebuie retrocedata.
D-nul Presedinte de sedinta, consilier Laurentiu Munteanu: d-na secretar
vrea sa ia cuvintul.
D-na secretar,
secretar, Teodora Marilena Alecsa: v-am ramas datoare de la ultima
sedinta cu niste informatii in legatura cu Parcul Eolian. Saptamina aceasta d-nul
primar a fost invitat la Institutia Prefectului la o intilnire cu un reprezentant al
societatii SAER care de altfel a si solicitat acordul nostru de principiu; d-nul
primar m-a delegat pe mine, astfel incit acum va pot furniza informatii edificate:
desi cea mai importanta parte este cea de dezvoltare si implementare a
proiectului, exista trei etape pe care le parcurge fiecare comunitate:
1. efectuarea masuratorilor anemometrice, etapa care poate dura si un an
de zile;
2. autorizarea – etapa in care este necesara si implicarea autoritatilor
locale;
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3. ridicarea parcului in sine, etapa de construire si darea in functiune al
acestuia.
Daca avem bafta si din masuratori reies parametrii care ne declara ca fiind
zona buna pentru construirea unui astfel de parc, e ca un miraj tot ceea ce se
vorbeste...eu sper sa nu ramina asa: se vorbeste de sume ce depasesc 200.000300.000 euro anual, bani ce constituie venituri proprii, ce garanteaza
independenta financiara deosebita unei comunitati ca a noastra. Conditia este ca
si culoarele de curenti, care au citiva km latime si mult mai multi km lungime, deci
curentii care se formeaza in zona, sa aiba 25-30 m/sec, sau aproximativ 100
km/ora, ceea ce mi se pare extrem de mult.
Cu toate ca speranta nu este decit foarte mica, am luat deja legatura cu
membrii societatii italiene, le-am transmis prin e-mail hotarirea pe care dvs. ati
adoptat-o in sedinta anterioara si asteptam sa fim cautati, de fapt speram
aceasta.
Vreau sa mai retin atentia cu citeva aspecte legate de apropiatele alegeri
pentru Parlamentul European, si sa va informez asupra unui termen cu care,
sunt convinsa, va veti obisnui de acum, si anume, “alegator resortisant”...ceea ce
nu inseamna decit alegator inscris in listele electorale permanente, deci noi cu
totii. Va multumesc!
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D-nul Presedinte de sedinta, consilier Laurentiu Munteanu: va multumim
d-na secretar.
D-nul primar Pricopie
Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: Vreau sa va mai aduc la cunostinta ca, o
d-na dr. Stomatolog Cristina Cercel vrea sa vina in comuna sa presteze servicii
medicale satenilor. Cred ca sunteti de acord, nu?
Sala: Da, da, domnule primar, foarte bine, suntem de acord,,
D-nul primar
primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: trebuie sa ma intilnesc cu ea si sa discut
problemele.
De miine propun sa se dea drumul la iluminatul public, se intuneca
devreme.
Sala: Da, bine, este nevoie de lumina.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: in legatura cu sedintele de consiliu pe
trimestrul IV al anului 2007. In ultimile luni din an, ne vom intilni tot in ziua de
miercuri, tot la ora 14, in urmatoarele date: 31 octombrie, 28 noiembrie si 26
decembrie, a treia zi de Craciun. In octombrie au material cadrele sanitarveterinare, in noiembrie, cadrele medii si superioare de la dispensarul uman iar
in decembrie, d-na secretar pe linie de stare civila, dar nu d-na secretar, ca pe
stare civila nu e una si aceeasi persoana, deci d-na referent stare civila are
material in luna decembrie.
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D-nul consilier Ioan Corobuta: domnule presedinte, vreau si eu sa iau
cuvintul, pina sa se termine sedinta.
D-nul Presedinte de sedinta, consilier Laurentiu Munteanu: da domnule
consilier, va ascultam.
D-nul consilier Ioan Corobuta: domn primar, eu am facut o propunere si cu
citeva luni in urma si nu ati luat nici o masura. Mai intru si eu prin primarii domn
primar, si nici una nu e ca a noastra domnule. La Baltati sa vedeti ce birouri are
si primarul si secretarul, toate primaria e dotata cu mobilier, iar noi avem niste
scaune roase si vechi, stati cu dosarele pe scaune si pe masa ca nu sunt niste
dulapuri cum trebuie, nu mai spun, sala de consiliu la fel trebuie dotata cu mese.
Doamna secretar, va rog sa consemnati in procesul verbal, neaparat sa fie
prinse sume in buget pentru asta, nu se mai poate asa.
D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: da domnule consilier, vom prinde in
buget sume si pentru modernizare, 500 milioane este bine?
D-nul consilier Ioan Corobuta: prindeti si un miliard, numai sa fie, sa nu
mai spuneti ca nu sunt bani, si sa se faca ceva, ca nu se mai poate asa.
D-nul Presedinte de sedinta, consilier Laurentiu Munteanu: si eu am un
proces – verbal si vreau sa va propun sa dotati Serviciul Voluntar pentru Situatii
de Urgenta, care este foarte important pentru comunitate.
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D-nul primar Pricopie Gheorghe:
Gheorghe: avem prinse sume in buget, trebuie sa le
luam uniforme, stim.
D-nul Presedinte de sedinta, consilier Laurentiu Munteanu: mai ia cineva
cuvintul?
D-na consilier Vornicu GinaGina-Janina:
Janina: mi s-a adus la cunostinta, din rindul
locuitorilor satului Zmeu ca exista acolo o femeie Birladeanu Amalia, care are un
copil nascut prin ’92-’93, care are un handicap grav si care traieste in conditii
inumane, sta pe sub pat, nu este hranit. Incercati sa vedeti ce masura se poate
lua, poate un plasament se poate face, este si el un suflet de copil chinuit.

D-nul primar Pricopie Gheorghe
Gheorghe,, da doamna doctor, miine dimineata la
prima ora se va deplasa politia la fata locului cu un asistent social, d-na secretar,
poate ii insotiti si dvs. si sa luam masurile care se impun.
D-nul consilier Ioan Corobuta: si eu vreau sa va mai spun ca in curind vor
fi multe persoane care vor avea scutere din astea, aduse din Italia. Propun sa se
dea o hotarire, ca sa poata fi inscrise in circulatie si ele, sa li se elibereze numere
de inmatriculare, sa poata fi oamenii in legalitate.
D-nul primar Pricopie Gheorghe,
Gheorghe, vorbiti cu d-na secretar sa vedeti ce se
poate face.

*
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*

*

Nemaifiind si alte luari de cuvint, d-nul.
nul. Presedinte de sedinta,
sedinta, consilier
consilier
Munteanu Laurentiu multumeste pentru participare si declara lucrarile sedintei
inchise.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte sedinta, Consilier,

SECRETAR,

Laurentiu MUNTEANU

Teodora Marilena ALECSA
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