
                             Voturi exprimate în ședința ordinară din 28 ianuarie 2021 

 

 

1. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.504 din 21.09.2020 cu privire la aprobarea: „studiului de 

oportunitate, caietului de sarcini, fișei de date a procedurii pentru închirierea suprafeței de 

teren de 600 mp având nr. cadastral  61511 în vederea desfășurării unei activități de fabricare a 

parfumurilor și a produselor cosmetice”  –adoptat cu 12 voturi pentru din 13 valabil exprimate. 

S-a înregistrat o abținere din partea domnului consilier local Zavastin Mihai - Cristian. 
 

2. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.689 din 03.12.2020 cu privire la aprobarea: ,,Programului 

de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Aroneanu, judeţul Iaşi  pe anul 

2021”– adoptat cu 10 voturi pentru din 13 valabil exprimate. S-au înregistrat trei abțineri  din 

partea doamnei consilier local Lupu Mărioara și a domnilor consilieri locali Ghițonic Gheorghe - 

Marian și Simion Ciprian. 

 

3. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.693 din 03.12.2020 cu privire la aprobarea: ,,Planului de 

acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activităţi pe anul 2021 (lucrări, 

servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”– adoptat 

cu 13 voturi pentru din 13 valabil exprimate. 

 

4. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.697 din 03.12.2020 cu privire la aprobarea:,,pentru anul 

2021, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, păsări si animale, 

proprietatea solicitanţilor de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul  minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare”– adoptat cu 13 voturi pentru din 13 valabil 

exprimate. 

 

5. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.701 din 03.12.2020 cu privire la aprobarea: ,,planului de 

ocupare a funcţiilor publice de la nivelul autorităţii locale a comunei Aroneanu pe anul 2021”– 

adoptat cu 10 voturi pentru din 13 valabil exprimate. S-au înregistrat trei abțineri  din partea 

doamnei consilier local Lupu Mărioara și a domnilor consilieri locali Ghițonic Gheorghe - Marian 

și Simion Ciprian. 

 

6. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.704 din 03.12.2020 cu privire la aprobarea: ,,statelor de 

funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2021”– 

adoptat cu 13 voturi pentru din 13 valabil exprimate. 

 



7. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.707 din 03.12.2020 cu privire la: ,,stabilirea perioadei 

pentru efectuarea inventarului domeniului public și privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”– 

adoptat cu 11 voturi pentru din 13 valabil exprimate. S-au înregistrat două abțineri  din partea 

domnilor consilieri locali Ghițonic Gheorghe - Marian și Simion Ciprian. 

 

 

8. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.786 din 14.12.2020 cu privire la aprobarea: ,,rețelei școlare a 

unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru  anul școlar 2021-

2022”– adoptat cu 13 voturi pentru din 13 valabil exprimate. 

 

 

9. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.808 din 15.12.2020 cu privire la: ,,revizuirea și consolidarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

48/2009”– adoptat cu 13 voturi pentru din 13 valabil exprimate. 

 

 

10. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.002 din 11.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,implementării 

procesului de bugetare participativă pentru anul 2021, în comuna Aroneanu, județul Iași”– 

respins cu 6 voturi pentru din 13 valabil exprimate. Au fost înregistrate  cinci  voturi împotrivă din 

partea doamnelor consilier local Chiriac Olga, Gângă Maricica, Zlăvog Roxana respectiv din 

partea domnilor consilieri locali Gațu Crisitian și Hergheligiu Emil.  Au fost înregistrate  două 

abțineri din partea domnilor consilieri locali Budeanu – Zup Lucian și Crețu Gheorghiță. 

 

 

11. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.005 din 22.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,stadiului de 

înscriere în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activități”– adoptat cu 11 voturi pentru din 13 valabil exprimate. Au fost 

înregistrate două abțineri din partea domnilor consilieri locali Ghițonic Gheorghe  - Marian și  

Simion Ciprian. 

  

 

12. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.008 din 22.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,organigramei 

și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, 

județul Iași, precum și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local”– adoptat cu 10 voturi 

pentru din 13 valabil exprimate. Au fost înregistrate  două voturi împotrivă din partea domnilor 



consilieri locali Ghițonic Gheorghe  - Marian și Simion Ciprian.  S-a înregistrat  o abținere din 

partea domnului consilieri local  Zavastin Mihai – Cristian. 

 

 

13. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.011 din 22.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,neexercitării 

dreptului de preemțiune urmare a intenției de vânzare exprimată de către CABINETUL 

MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE ,,DR. NACONECINÎI ANGELICA” 

manifestată prin cererea nr. 464 din 15.01.2021”– adoptat cu 13 voturi pentru din 13 valabil 

exprimate. 

 

 

14. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.014 din 22.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,salariilor de 

bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Aroneanu, județul Iași”– adoptat cu 

10 voturi pentru din 13 valabil exprimate. S-au înregistrat trei abțineri  din partea domnilor 

consilieri locali Ghițonic Gheorghe – Marian, Simion Ciprian și Zavastin Mihai - Cristian. 
 

 

15. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.017 din 22.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,achiziției unor 

servicii de consultanță în vederea elaborării Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă”– 

adoptat cu 11 voturi pentru din 13 valabil exprimate. S-au înregistrat două abțineri  din partea 

domnilor consilieri locali Ghițonic Gheorghe – Marian și Simion Ciprian. 

 

 

16. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.020 din 22.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,acordării în 

folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnișoarei 

Irimija Petronela - Ekatarina pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 15/2003”– respins cu 7 voturi pentru din 13 valabil exprimate. Au fost 

înregistrate două voturi împotrivă din partea doamnei consilier local Lupu Mărioara și a domnului 

consilier local Pavel Ovidiu.  Au fost înregistrate patru abțineri din partea domnilor consilieri locali 

Ghițonic Gheorghe – Marian, Luca Constantin, Simion Ciprian și Zvastian Mihai – Cristian. 

 

 

17. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.023 din 22.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,prelungirii 

aplicării Strategiei de Dezvoltare Locală 2015-2020 până la aprobarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală 2021 - 2027”– adoptat cu 12 voturi pentru din 13 valabil exprimate. S-a înregistrat  o 

abținere din partea domnului consilier local Simion Ciprian. 



18. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.026 din 22.01.2021 cu privire la aprobarea: ,,vânzării 

suprafeţei de teren de 710 mp. din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”– adoptat 

cu 10 voturi pentru din 13 valabil exprimate. Au fost înregistrate  trei abțineri din partea domnilor 

consilieri locali Ghițonic Gheorghe  - Marian,  Simion Ciprian și Zavastin Mihai – Cristian. 

 

 
 Suplimentarea Ordinii de zi astfel cum a fost consemnată în Dispoziția Primarului 

Comunei Aroneanu nr. 50 din 28.01.2021: 
 
 
19. Proiectul de hotărâre cu nr.  20.036 din 25.01.2021 cu privire la aprobarea: „introducerii 

în domeniul public a investiției “Sistem centralizat de canalizare racordat la reteaua 

APAVITAL pentru satele Aroneanu, Dorobanţ şi Şorogari, comuna Aroneanu” și punerea la 

dispoziție în vederea operării, administrării și exploatării în baza Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2016 către S.C. 

APAVITAL S.A.”  – adoptat cu 10 voturi pentru din 13 valabil exprimate. Au fost înregistrate  

trei abțineri din partea doamnei consilier local Lupu Mărioara și a domnilor consilieri locali 

Ghițonic Gheorghe  - Marian și Simion Ciprian. 

 

 

20. Proiectul de hotărâre cu nr.  20.058  din 28.01.2021 cu privire la aprobarea: „extinderea 

Acordului de Cooperare cu două posturi de muncitori calificați și actualizarea grilei de 

salarizare pentru personalul angajat prin cooperare cu Asociaţia Comunelor din România – 

Filiala Judeţeană Iaşi pentru anul 2021”  – adoptat cu 10 voturi pentru din 13 valabil exprimate. 
S-a înregistrat un vot împotrivă din partea domnului consilier local Simion Ciprian.  Au fost 

înregistrate  două abțineri din partea domnilor consilieri locali Ghițonic Gheorghe  - Marian și 

Zavastin Mihai – Cristian. 

 

 
 
 


