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PROCES YERBAL

Incheiat astdzi2S apilie 2020 cu prilejul desfEsurdrii gedintei ordinare a
Consiliului Local Focuri.

Consiliul Local a fost convocat prin Dispozitianr.To drr_l3 aprilie 2020,
emisi de domnul Macovei Vasile,'primarul comunei Focuri, cu urmdtoarea ordine
de zi:

l.Adoptarea hotdrdrii privind aprobarea contului de executie bugetard
pentru trimestrul I anul 2020.

2. Adoptarea hotdrdrii privind aciralizarea/modifi carea si completarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd si de
cariizarenr.4S/2009 prin Actului Aditional w.36 ARSACIS Iasi.

3.Adoptarea hotdrdrii referitoare la acordarea mandatului special
reprezentantului comunei Focuri in AGA ADIS Iagi in vederea aprob6rii
modificdrii tarifului de colectare gi transport a degeurilor menajere qi similare,
altele decdt reciclabile,in cadrul Proiectului,,sistem de Management Integrat al
De;eurilor din judeful Iagi" qi imputernicirea Pregedintelui ADIS Iaqi sd semneze
Actul Adilional nr.3 la Contractul de delegare agestiunii serviciului de colectare gi
transport a dqeurilor municipale in Judeful raqirr.357/30.10.201g.

4.Adoptarea unei hotarari privind aprobarea cheltuirii sumei de 111.000 lei
din excedentul anilor precedenti pentru executia proiectului de demolare Dispensar
Uman Focuri Cl suprafata de 386 si anexa C 4 wc de 10 mp, bunuri care apartin
domeniului privat al comunei.

S.Adoptarea hotararii prin care sd se aprobe acordarea unor ajutoare de
urgentd care constau in materiale de constructii familiilor:

- GagicdMihai- 30 g."jrr:u;i 10/10 de 5 m;20 scanduri; Ciobanu Vasilica-40
grirui 10/10; 15 grinzi rz/lz de 4 m; Macsim Neculai -30 grinzi 12/12 si20
grirui 10/10; Isfan Gheorghe -30 gfrrui l\/fi;6 grir:v,i l2/l2de 5 m; Isfan
citdlin -30 gnrui 10/10; pddurariu Gheorghe 30 gnmi5 m; Butnaru Lenuta 15
grirrzi 10/10 de"5 m; l}gnr.a;i 8/8 de 4 m:

6.Adoptarea hotararii de aprobare adevizului general al indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termic[ si schimbarea
invelitorii la Grddinitanr.2 Focuri", cu fonduri din excedentul anilor precedenti.



T.Probleme curente.
Pentru desfbsurarea sedintei s-a dat cuvdntul presedintelui de qedinti

domnului PANTTRU coNSTAt\[TrN , care a supus la vot ordinea de zi prezentatd,
mai sus iar membrii consiliului au fost deaco.a cu aceasta care afost aprobatd cuun numar de 13 voturi ale consilierilor prezenti.

La primul punct contabilul primdriei prezrntd,un referat din care rezulti
contul de executie pe trimestrul r anul 2020pe cele dou6 sectiuni:

La partea de venituri:
- Sectiunea de dezvoltare :460.000 lei;
- sectiunea de functionare: 1.2g0.47g mii lei:

La partea de cheltuieli:
- Sectiunea de deztroltarca:205.610 mii lei;
- Sectiunea de functionare :6g9.763 mii lei;

Tot in acest timp s-a primit de la Directia Finantelor publice Iasi adresa
nt'1680/2020 princare comunicd cotele si sumele din impozitul pe venit si sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2020.

Lapartea de venituri cod, 04.02.04 sume din impozitul pe venit influenta
in trim.Il este de - 27,00 mii lei;

La cod ll-02.06 sume defalcate din taxape valoare addugatd,pentru
echilibrarea bugetului local influenta intrim.Il/2}2} =3g,00 mii lei;
Laparteade cheltuieli contul 94.03.01 drumuri 20.0r.30: alte bunuri si
servicii pentru intrelinere si functionare influenta in trim.rr/2020 este de 11,00 miilei.

Toate aceste modificdri - influiente se vor produce in cadrul bugetului la odati stabilitd de cdtre Directia Finantelor publiceiaqi.
In acest sens s-a supus la vot proiecful de hotdrare privind aprobarea

executiei bugetare pe trim.r/2020 si rectificarea bugetului local pe trimestrul II si

T-.Tll ::::::?Ii :T, :1" a fost aprobat cu un numar de 13 voturi pentru,
devenind rfOfAnAn,m NR.24.

La punctual doi secretarul comunei aduce la cunostinta consiliului local
adresa transmis[ de ARSACIS Iasi prin care solicit sd se aprobe Actul Aditional
w36 pentru a seaprobaactualizarea/modificarea si completareatarifelorpentru
serviciile conexe prerstate de operatorul APAVITAL si indreptarea erorilor
produse in Actul Aditional nr.35.



In acest sens s-a supus la vot proiectul de hotdrdre privind
modificarea/actualizarea contractului de delegare la ARSACIS Iaqi care a fost
aprobat cu un numar de 13 voturi pentru devenind @La punctual trei privind solicitdrile ADIS Iuri, do*rrl pri-fface cunoscut
consiliului cd'lanivel ADIS Iasi existi neclaritdli, comuna Focuri suportd cheltuieli
la dublu, pldteqte transport la GIRE)0M si depozit are lasalubris pend nu se
indreaptd aceste probleme, propune referitor la
aprobarea mandatului special reprdzentantul UAT Focuri in AGA - ADIS Iasi in
vederea aprobdrii modfiicdrii tarifului de colectare qi hansport a deseurilor
menajere si similar, altele decdt reciclabile, in cadrul proietului ,,Sistem 

de
Management Integrat al Deqeurilor din judetul Iasi" si imputernicirea preqedintelui
ADIS Iasi sd sernneze Actul Aditional nr.3 la Contractul de deleg are agestiunii
serviciilor de colectare si transport a deseurilor municipal in judetul Iasi
nr.357/30.10.2018.

S-a supus la vot proiecful de hotirdre precizat.mai sus, care afost aprobat cu
un numar de 13 voturi pentru devenind HOTARAREA Nr.26 de respingere.

La punctul patru tot domnul primar Macovei vasile face cunoscut
consiliului cd prin H.c L. rc.35/27.0g.201g a fost aprobatddemolarea
dispensarului Uman Focuri pentru construirea altui spatiu nou, a fost obtinutd
Autotizatia de Demolare nr.2 dn 15.01 .2020prin care s-a aprobat desfiintarea
clddirilor cl in suprafatd de 386 mp si c4 de 10 mp (wc), totodatd mai solicitd s6
se aprobe cheltuirea sumei de 111.000 lei din excedentul anilor precedenti pentru
demolarea clddirilor de la dispensarul uman.

S-a supus la vot proiectul de hotirdre cu privire lautilizarea sumei de
111'000 lei din excedentul anilorprecedenti, care afost aprobat cu un numar de 13voturi pentru devenind HOTARAREA I\[R.27.

La punctual cinci secretarul comunei prezintdT cereriale familiilor
defavofizate care solicitd materiale de constructii pentru refacerea locuintelor,
pentru acestia au fost intocmite dosare separate, cu anchetd sociald qi se cons tatd cd
cele solicitate sunt reale, pentru aceasta se supune la vot proiectul de hotdr6re de
acordare ajutoare de urgent cu material de constructii dupd cum urmeazd:

1).Gagici,Mihai - 30 grir.oi 1 0/1 0: 5m; 20 scdnduri;
2).ciobanu vasilica - 40 gnn'' r0/r0; 15 gnnzi r2/r2: 4 m;
3).Macsim Neculai - 30 de gnnzi r2/r2;20 gruui r0/r0;
4).Isfan Gheorghe - 30 gnnzi r0/r0;6 grinzi r2/r2= 5 m;



5).Isfan Cdtilin _ 3A grizi 10/10;
6).Pddurariu Gheorghe _ 30 grinzi 10/10;
7).Butnaru Lenuta si constantin - 15 grnzi r0/r0;6 grinzi g/g;
A fost supus la vot proiectul de hotdrdre privind u.ordur" ajutoare urgenld

care constau in material de constructii familiilor precizate mai sus care a fost
aprobat cu un numar de 13 voturi pentru devenind @.La punctual gase domnul primar soliciti consiliului ,a uprou" cheltuirea
sumei de268'823 lei conform devizului general de lucrari pentru obiectivul deinvestitie "Reabilitare termicd si inlocuirea invelitorii la Grddinita nr.2 Focuri,,
investilie aprobatd de cdtre consiliul local prin H.C.L . w.22/31.03.2020.

sumele existd in bugetul local provenite din excedentul anilor precedenti,
sume necesare pentru investitii.

s-a supus la vot proiectul de hotirare privind cheltuirea sumei de 26g.g23lei' pentru rcalizarea acestei investitii de "Reabilitare termicd si inlocuire invelitoarii laGrddinita nr.2 Focuri", care a fost aprobat cu un numpr de 13 voturi pentru
devenind HoTARAREA NR.29.

s-a trecut la discutii si anume doamna MoRoNcruc MARTANA _
t'AcnAuroARA aduce la cunostinta domnului primar faptul cE in stradd, sector
7 se afldpatcatdvidansa de capacitate marccare blohe azdvizibilitateaatdt pentru
qoferi cdt si pietoni, sd fie luate mdsuri pentru a fi mutatd pe propri etatea
apartindtorului Murariu Viorel.

un alt aspect - arborii de pe marginea trotuarului din fata casei parohiale,
spre magazin sd fie cutdla[i, crengile cad pe trofuar incurcd trecerea persoanelor.

Domnul APosroL DUMTTRU - solicitd sd se asigure trecerea vitelor dela cdrdul lipoveni spre sursa de api laiazsi la piqunat spre rohurdu,
administratorul de iaz ablocat trecere4 sd fie fEcuti o verificare a loturilor depdmdnt care s-au lungit cu ardtura pend iniaz.

Domnul _ aratdcd prin Legea zootehniei
suntem obligati si asigurdm apd pentru animale chiar dacdiantl este concesionat,
findnd cont de secetd.'

Dupd aceste discutii presedintele de gedinfa anuntii epurzareaproblemelor
inscrise pe ordinea de n declardnd ?nchisd sedinta.
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