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PROCES VERBAL

Incheiat astdzi, 29 rulie 2021, cv ocazia qedinlei ordinare a

funcfie din 13 membri
57/2019 privind Codul

Consiliului Local al comunei Aroneanu, judelul Iaqi

consiliul local al comunei Aroneanu este format din 13 membri in
posibili, in conformitate cu prevederile art. rl2 alin. (1) din o.u.G. nr.
administrativ.

Consiliul local este legal constituit astfel cum s-a constatat prin Ordinul ff.
297/23.10.2020 privind indeplinirea condi{iilor legale de constituire a Consiliului local
Aroneanu, emis de Prefectul judefului Iaqi.

Secretarull general ul Co*rn.i Aroneanu constat6 cd s-a indeplinit corect procedura de
convocare la lucrdrile gedinJei ordinare din data de mai sus, prin luarea la cunogtinl5 - personal -
de cdtre consilierii locali despre data, ora,locul qi ordinea 

-de 
zi agedinfei (a se vedea in acest

sens convocdrile nominale nr. 20.468 din 23.07.2021 si 20.470 din 23.07.2021 Dispozilia
Primarului comunei Aroneanu t:u'.2Il din ZS.Ol.ZOZtt: s-a p.o""dat la udr.e.ea cunogtinfei
opiniei publice, respectiv p..roun.lo-inte.esate, afrgandr-se convocatorul gedin{ei inregistrat
sub nr' 20.466 din 23.07.2021 si 20.469 din 23.07.2021Ia afigierul autoritalii locaie, astfe-i cum
este consemnat in procesul-verbal de afigaj nr. 20.471 din 23.07.2021 [obligalie prevdzutdde art.
135 alin. (a) din o.u.G. ttr.57/2019 privind codul aa-irrirt.utirl

. Secretarul general al Comunei Aroneanu efectueazd apelul nominal al consilierilor locali
gi constat6 c6 sunt prezen[iurmdtorii consilieri locali:

l.Budeanu-Zup Lucian
2.Chiriac Olga
3.Crefu Gheorghitd
4.Ga[u Cristian



5.G6ngd Maricica
6.Ghilonic Gheorghe-Marian
T.Hergheligiu Emil
8.Luca Constantin
9.Pavel Ovidiu
10. Simion Ciprian
ll. ZavastinMihai - Cristian
12. ZldvogRoxana

Secretarul general al Comunei Aroneanu constatd cd de la lucrdrile gedin[ei ordinare,

lipseqte doamna consilier local Lupu Mdrioara, fapt pentru care preqedintele de qedinf6 supune

aprob6rii motivarea absenfei acesteia. Cu 12 voturi pentru din 12 voturi valabil exprimate, se

aprob[ invoirea doamnei consilier local Lupu Mdrioara.

Secretarul general al Comunei Aroneanu constatd cd qedin{a ordinard din data de mai sus

este legal constituitA, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 5712019

privind Codul administrativ.

Se dI citire ordinii de zi:

l.Aprobarea procesului-verbal al gedinfei anterioare, dupd luarea la cunogtin{d despre

confinutul acestuia - raspund pregedintele de gedinlE gi secretarul general al Comunei Aroneanu;

2.Informare cu privire la actele noi cu caracter normativ;

3.Prezentarea proiectelor de hotdr6ri :

3.1. proiectul de hotardre cu nr. 20.158 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea: ,,nivelurilor

impozitelor pi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum qi a

amenzilor pentru anul fiscal }}zz'-inifiator proiect primarul Comunei Atoneanu, d-l Benoni Moruzi'

3.2. proiectul de hotSr6re cu nr. 20.162 din 16.04.2021 ctt privire la aprobarea: ,rscutirilor de la

plata impozitului pe cl5diri, a impozitului pe teren, precum 9i a taxei pentru eliberarea

certificatului de urbanism gi a autorizafiei de construire in cazul unei calamitlfi naturale, pe anul

2022" - ini{iator proiect primarul comunei Aroneanu, dl Benoni Moruzi.

3.3. proiectul de hotdrdre cu nr. 20.166 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea:

,rincadririi terenurilor amplasate in intravilan qi extravilan pe zone 9i categorii de folosin(5' cu

aplicabilitate in anul z}zz"-inifiator proiect primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

3.4. Proiectul de hot[rdre cu nr. 2O.l7O din 16.04.2021 cu privire la aprobarea:

,rreducerilor de la plata impozitului pe clSdiri qi a impozitului pe teren pentru persoanele ale ctrror

venituri lunare sunt mai mici dec0t salariul minim brut pe economie ori constau in exclusivitate

din ajutor de qomaj qi/sau pensie de asistenfl mortuarfl, incepffnd cu anul 2022"- ini{iator proiect

primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

3.5. Proiectul de hotir6re cu nr. 20.174 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea:

,,cuantumului bonifica{iei pentru plata integrall cu anticipa{ie de citre persoanele fizice a

impozitului pe clSdiri, a impozitului pe teren gi a taxei auto datorate pentru intregul an fiscal

zLz2"-inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.
J



3.6. Proiectul de hotirdre cu nr. zo.zsg din r7.0s,202r cu

,,nomenclatorului stradal al localitrfii Dorobanf din comuna Aroneanu,
proiect primarul Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

privire la aprobarea:

judeful Iapi,,- inifiator

3'7' Proiectul de hotdr6re cu nr. 20.357 din 7.06.2021 cuprivire la aprobarea : ,,p.lJ.Z.gi R.L.U.
pentru introducere teren in suprafafl de 17,669 mp. identificat cadastral cu nr. 67176 (nr,
cadastral vechi 66074) in intravilan comuna Aroneanu, judeful Iaqi in scopul construirii de
locuin{e, clrdiri cu funcfiuni multiple, pentru desfrqurarea de activitr{i economice, anexe aferente
fucfiunilor respective, racord utilit5{i qi imprejmuire, cri de acces-ridicare i interdicfie de
construire"- inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

3'8' Proiectul de hotirdre cu nr. 20,435 din 23,07.2021 cu privire la: ,,neasumarea
responsabiliti(ii organizrrii 9i derultrrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achizifia produselor aferente Programului pentru qcoli al Rominiei qi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mrsurilor educative, la
nivelul comunei Aroneanu, judeful Iaqi, pentru anul $colar 2021-2022- inifiator proiect primarul
Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

3'9' Proiectul de hotdr6re cu nr. 20.438 din 23.07,2021 cu privire la aprobarea: ,,rectificrrii
bugetului comunei Aroneanu pentru anttl2}Zl"-inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, d-l
Benoni Moruzi.

3'10' Proiectul de hotdrdre cu nr. 20.441din23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achizifiei unui
serviciu de consultanfi in vederea delegrrii serviciului de iluminat public de pe raza
administrativr a comunei Aroneanu"- ini{iator proiect primarul comunei Aroneanu, d-l Benoni
Moruzi.

3'11' Proiectul de hotirdre cu nr. 20,444 din23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achizifiei unor
servicii topo - cadastrale"- inifiator proiect primarul Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

3'12' Proiectul de hotirdre cu nr. 20.447 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achizifiei unor
servicii in vederea intocmirii proiectului tehnic (PTh) qi a documenta{iei tehnice pentru obfinerea
autorizafiei de construire (DTAC) pi documentatiei tehnice pentru organizarea executiei (DTSE)
pentru obiectivul de investifii - Reabilitatre termic5, extindere qi creqterea eficienfei energetice Ia
$coala Gimnaziall Aron - VodI Corp B, sat Dorobanf, comuna Aroneanu, judeful raqi'r- inifiator
proiect primarul Comunei Aroneanu, d_l Benoni Moruzi.

3'13' Proiectul de hotlrdre cu nr. 20.450 din 23.07,2021 cu privire la aprobarea: ,,achizifiei a
doutr module tip container"- inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

3'14' Proiectul de hotdr6re cu nr. 20.453 din 23,07.2021 cu privire la aprobarea: ,,alocrrii unui
sprijin financiar Parohiei $orogari in vederea efectulrii lucririlor la casa mortuarl din
localitate"- inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.



3.15. Proiectul de hot6r6re cu nr. 20.456 din 23.01.2021 cu privire la aprobarea: 
"vanz5rii

suprafe{ei de teren de 598 mp. din domeniul privat al comunei Aroneanu, judeful Iaqi"- inifiator

proiect primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi'

3.16. Proiectul de hot6r6re cu nr. 20.459 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea:

,rRegulamentului de organizare 9i Func{ionare al Bazei Sportive Multifunc{ionale din sat $orogari,

comuna Aroneanu, judeful Iaqi precum qi stabitirea de taxe speciale la Baza SportivS"- ini{iator

proiect primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi'

3.ll:proiectul de hotdrdre cu ry.20.462 din23.07.2021ctt privire la aprobarea: ,,stadiului de

inscriere in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 qi stabilirea mrsurilor pentru

eficientizarea acestei activitS{i"- ini{iator proiect primarul comunei Aroneanu, dl Benoni Moruzi'

Se dd citire la:

Suplimentarea Ordinii de zi astfel cum a

Comunei Aroneanu nr. 213 dh 28.07.2021:
fost consemnatd in Dispozilia Primarului

3.1g. proiectul de hotdrare cu nr. 20.472 din 27,07,2021 ctt privire la aprobarea:,, achizifiei unor

servicii de proiectare qi inginerie - intocmire documentafii pentru ob{inerea avizelor acordurilor'

intocmire studiu geotehnic qi intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investi{ii

,,Extindere refea de canalizare in comuna Aroneanu, jude{ul Iaqi" - ini{iator proiect primarul

Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

3.19. proiectul de hotardre cu nr. 20.475 din 28.07.2021 cu privire la aprobarea: ,rextinderii

Acordului de Cooperare incheiat in data 9.10.2012 cu Asociafia Comunelor din Rominia - f iliala

Jude{ean5 Iaqi cu un post de post de consilier juridic" - inifiator proiect primarul comunei

Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

3.20. Proiectul de hot6r6re cts nr. 20.478 din 28.07,2021 w privire la: ,,acordarea in folosinfi

gratuit5 a suprafefei de 1000 mp. citre Direc{ia Generall de Asisten{i sociatl qi Protec{ia

copilului Ia;i in vederea construc{iei unei case de tip familial pentru 12 beneficiari" - ini{iator

proiect primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi'

3.21. proiectul de hotarare cu nr. 20.481din 28.07.2021 cu privire la: ,,trecerea din domeniul

public al Comunei Aroneanu qi din administrarea Consiliului Local Aroneanu a drumului comunal

DC 17 (Aroneanu - Rediu Aldei) in domeniul public al Judefutui Iaqi qi in administrarea

consiliului Jude{ean Iaqi" - inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi'

3.22. proiectul de hot6r6re cu nr. 20.484 din 28.07.2021 cu privire la: ,,incetarea caliti{ii de

asociat a comunei Aroneanu din cadrul societlfii ECO Aroneanu s.R.L. in vederea dizolv5rii qi

incet5rii activitSfii" - ini{iator proiect primarul comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi'



4. Diverse: prezentarea altor probleme, situalii, opinii sau sugestii ale cetdfenilor etc. -rlspund primar, viceprimar, consilieri, secretar general al comrinei, personal din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

- Domnul primar deschide lucrdrile qedinfei ordinare din 29 iulie 2021, solicitdnd
domnului pregedinte de qedinJ6 sE supund la vot ordinea de zi qi suplimentarea ordinii de zi
astfel cum au fost consemnate in Dispozifia Primarului Comunei Aroneanu nr. Zll din
23 .07 .2021 respectiv Dispozifia Primarului Comunei Aroneanu nr. 213 din 2g .07 .2021 .

Preqedintele de $edinfd supune d."^l91l, ru 12 voturi pentru din 12 voturi valabil
exprimate se aprobd ORDTNEA DE zt qi suPLrMnMnBa oRDrNrr DE zt. Nu au fost
voturi tmpotrivd. Nu fost inregistrate ablineri

Domnul primar a dat cuvdntul dornnului pregedinte de qedinld, pentru a continua cu
celelalte probleme de ordinea de zi, iar acesta a trecut la:

Pct' 1. de pe ordinea de zi. Dupi punerea in timp util la dispozilia consilierilor locali de
cdtre secretarul general al comunei a procesului-verbal al gedinlei urt..i,ou.., in conformitate cuprevederile art. 138 alin. (15) frazaintdi din o.U.G. nr.-sl/v59 privind iodul administrativ,
pregedintele de gedinfd il supune aprobdrii_;i cu cu 11 voturi pentru din 12 voturi valabilg{prir-nate, se aprobl procesul-verbal al gedin(ei .*t uo6u." convocate de indat[ in 19 iulie.!s rrl r/ rullv

?931;..i",lrl,Trrjrtrate.veturi tmpotrivd. A fost inregistratd o @

Pct' 2' Domnul primar propune sd se treacd la urmdtorul punct de pe ordinea de zi,respectiv informarea cu privire la actele noi cu caracter normativ. Cu privire la acest punct de pe
ordinea de zi, domnul primar a aftmat cd de la lucr[rile qedinfei e*traordina.e qi p6n6 la dataprezentei qedinfe nu au fost publicate in Monitorul oficial acte noi cu caracter normativ cuincidenld in domeniul administra{iei publice locale.

Pct' 3' Domnul primar propune sd se treacd la urmdtorul punct de pe ordinea de zi,respectiv prezentarea

Proiectelor de hotlriri:
3'1' Proiectul de hotir6re cu nr. 20.158 din 16,04.2021 w privire la aprobarea: ,,nivelurilor

impozitelor qi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum gi a
amenzilor pentru anul fiscal 2Dzz'-inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdrdre este insofit de raportul de aprobare al inifiatorului - ca instrument demotivare inregistrat sub nr. 20.160 din 16.04.2021; referatul de specialitate inregistrat sub numdrul
20'159 din 16.04.2021 al Compartimentului Impozite gi Taxe de la nivllul aparatului despecialitate al primarului Comunei Aroneanu, judelul Ia$i precum qi de avizele favorabile alecomisiilor de specialitate (,,Juridic6 gi disciplini", ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism,protecfia.mediului qi turism" , ,,Agricultur6, aitivitdli economico - finan ciare,, qi ,, Artiuitali
social-culturale, culte, inv6{5mAnt, sdndtate qi famiiie, munc6 qi protecfia sociald, protectia
copilului") inregistrate sub nr. 20.488 din29,07.2021, inconformitate cu prevederile art. 136 alin.(8) din o.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Publicitatei prezentului proiect dehotdrdre s-a asigurat prin anuntul nr. 20.161 din 16.04.2021. Facem precizareacE, la proiectul dehotdrdre nr. 20.158 din 16.04.2021 doamna consilier local Lupu Mdrioara nu a semnat avizul
comisiei intruc0t nu a participatlalucrdri, solicitdnd invoire.



Domnul primar, a prezentatnecesitatea qi oportunitatea poiectului de hotdr0re, precizdnd

c6 pentru anul urmdtor dumnealui a propus ca nivelul taxelor qi impozitelor locale, a altor taxe

asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum qi a amenzilor si fie actualizat doar cu

rata infla{iei comunicat de Institutul Na[ional de Statisticd (in spefd 2,60/o). De asemenea domnul

primar, a addugatca pentru anul2022 taxa de salubritate in cazul persoanelor frzice va fi de 8

iei/ lund/persoand iar in cazul persoanelor juridice va fi de 560 lei/ton6'

Rvana in vedere lucrArile efectuati laBaza Sportiv[ Multifunc]ional[, domnul primar a

propus includerea in proiectul de hot[rdre, a taxei pentru utilizarea bazei sportive in spe!6: de

iuni p6na duminica in intervalul orar 07:00 - 20:00 taxa de fiilizue va fi 60 lei/lh, iar de luni

p6na duminica in intervalul interval orar 20:00 - 00:00 taxa de utlizare va fi 90 lei/lh. Domnul

pregedinte de qedin{d a supus la vot propunerea de includere in cadrul proiectul de hotdrAre a

taxei de utilizare aBazie iportive vtuttihrnclionale gi cu 12 voturi pentru din 12 voturi valabil

exprimate a fost adoptatd aceastd propunere.

Alte discu{ii nu s-au mai inregistrat.
pregedinteie de qedinld supune aprobdrii proiectul de hotdrdre qi cu 12 voturi pentru dtn

12 voturi valabil exprimate este adoptatd Hofirhrea nr. 68 din 29 iulie 2021 t

". Nu au fost inregistrate voturi

3.2. proiectul de hotdrare cu nr. 20.162 din 16.04.2021 cl privire la aprobarea: ,,stabilirea de

scutiri, de la plata impozitului pe clSdiri, a impozitului pe teren, precum 9i a taxei pentru

eliberarea certificatului de urbanism qi a attorizaliei de construire in cazul unei calamitifi

naturale, pe anul 2022u - ini{iator proiect primarul comunei Aroneanu, dl Benoni Moruzi'

proiectul de hot6r6re este inso{it de raportul de aprobare al ini}iatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. 2o.164din 16.04.2-02t; referatul de specialitate inregistrat sub numarul

20.163 din 16.04.2 021 al Compartimentului Impozite gi Taxe de la nivelul aparatului de

specialitate al primarului Comu-nei Aroneanu, judelul Iaqi precum 9i de avizele favorabile ale

ctmisiilor de specialitate (,,Juridicd qi disciplin6", ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism,

protecfia mediului qi turism; , ,,Agricuiture, activitag economico - financiare" $i ,, Activitdli

social-culturale, cuite, invaldmdnt, sdndtate qi familie, muncd qi protecfia. social6, protecfia

copilului,') inregistrate sub nr. ZO.48g AinZg.Oi.Z02l,inconformitate cu prevederile art. 136 alin'

(gj Oin O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ. Publicitatea prezentului proiect de

t",otarar. s-a asigurat prin anunful nr. 20.165 din 16.04.2021. Facem precizatea cd, la proiectul de

hotlrare nr. 20.162 iin rc.0+znZt doamna consilier local Lupu Mdrioara nu a semnat avrntl

comisiei intrucat nu a participat la lucrdri, solicitdnd invoire.

Domnul primar a adus la cunogtiinla membrilor Consiliului Local faptul cE proiectul de

hot6rdre a fost ini{iat ca urmarea prevederilor Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal, cu

modificdrile gi complet[rile ulterioare care oferd posibilitatea organelor deliberative locale

pentru stabiliiea de scutiri, de la plata impozitului pe. cl6diri, a impozitului pe teren, precum qi a

iaxei pentru eliberarea certificatului de urbanis* gi u autoriza(iei de construire in cazul unei

calamitdli naturale.
Alte discutii nu s-au mai inregistrat.
preqedinteie de gedinld supune aproblrii proiectul de hotdr0re qi cu 12 voturi pentru din

tz noiui'roliii i*rii*oit este adopiatd Hoidrfrrea nr. 69 din 29 iulie 202.1 cu privire la
--r--t - ^ t^--^.-

impotrivd.Nu au fost inregistrate ablineri,

aprobarea:



tn c.azul unei calamitdii naturale, pe anul 2022", Nu au fost inregistrate voturi impotrivd. Nu
au fost inregistrate ablineri,

3'3. Proiectul de hotir6re cu nr. 20.166 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea: ,,incadrlrii
terenurilor amplasate in intravilan qi extravilan pe zone gi categorii de folosinftr, cu aplicabilitate in
anlal202l"- ini{iator proiect primarul comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdr6re este insofit de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument de
motivare inregistrat sub nr. 20.168 din 16.04.202t; referatul de specialitate inregistrat sub num6rul
20'167 din 16.04.2021 al Compartimentului Urbanism qi Amenajarea Teritori"ului de la nivelul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, judeful Iaqi precum qi de avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate (,,Juridicd qi discipiinill, ,,Ai"iaiare,u teritoriului qi
urblnism, protecfia_ mediului qi turism" , ,,Agriculturd, activitali Lconomico - financiare,, qi ,,Activitd{i social-culturale, culte, invdfImdnt, sdnatate gi familie, munc6 qi protecfia sociald,
protecfia copilului") inregistrate sub nr. 20.490 din 2g.o7.i}zl, inconformitate cu prevederile art.
136 alin' (8) din o.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ. publicitatea prezentului
proiect de hotdr6re s-a asigurat prin anunful nr.20.169 din 16.04.2021. Facem precizarea cd,laproiectul de hotdrdre rr. 20.166 din 16.04.2021 doamna consilier local Lupu Mdrioara nu a
semnat avizul comisiei intrucdt nu a participatlalucrdri, solicit6nd invoire.

Domnul prim{ a adus la cunoqtiinfa membrilor Consiliului Local faptul cE la intocmirea
prezentului proiect de hotdr6re s-a avut in vedere aceleagi criterii gi principii ca in aniiprecedenli pentru ?ncadrarea terenurilor amplasate in intravilan gi extravii#e.U.b. qi p.U.Z. -urile existente) pe zone gi categorii de folosinlS (pentru stabilirea categoiilor de folosin{6,
beneficiarii terenurilor sunt responsabili pentru 

- 
edctuarea demersurilor necesare in vederea

includerii intr-o categorie de folosinfd). De asemnea domnul primar a {inut sd precizeze cI o
situalie exactd a terenurilor va putea fi realizatd dupl finalizarea cadastrului general, lucrare cu
termen frnalizate in anul 2023. Totodatd, dumnealuia linut sdprecizeze c6 o$rtantul care a fost
declarai cagtig6tor pentru realizarea acestei lucrdri, u pri.it orAin de incepere a lucrdrilor, iar inperioada imediat urmdtoare va fi lansatd o campanie de informare a cetdfenilor privind lucr6rile
de inregistrare sistematicd in primS etapi pentru terenul intravilan al comunei, urmat de cel
extravilan in cea de a doua etap6.

Alte discufii nu s-au mai inregistrat.
Pregedintele de gedin{6 supune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si cu 12 voturi pentru din

aprobarea: ,,io"ndrdliturrlorilo, o*-'!,i ! si 
"nfueorii 

d,folotilld. ,u oolitobilitott in orut 2022'. Nii@rsfiate voturi tmpotrivd. Nu au fost

ire la

inregistrate ab/ineri.

3'4' Proiectul de hotSrdre cu nr. 20.170 din 16.04.2021 wprivire la:rrstabilirea de reduceri de la
plata impozitului pe clSdiri gi a impozitului pe teren pentru persoanele ale clror venituri lunare
sunt mai mici decat salariul minim brut pe economie ori constau ln exclusivitate din ajutor de
qomaj gi/sau pensie de asistenfl sociall, incepind cu anul 2}zz-ini{iator proiect primarul Comunei
Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hot6rdre este insofit de raportul de aprobare al inifiatorului - ca instrument de
motivare inregistrat sub nr. 20.172 din 16.04.2021; referatul de specialitate inregistrat sub num[rul
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20.171 din 16.04.2 021 al Compartimentului Impozite gi Taxe de la nivelul aparatului de

specialitate al primarului Comunei Aroneanu, judelul Iaqi precum qi de avizele favorabile ale

ctmisiilor de specialitate (,,Juridicd qi disciplin6", ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism,

protec(ia mediului qi turism; , ,,Agricuitur[, activitdfi economico - financiare" qi ,, Activitdli

social-culturale, cuite, invdfdmdnt, sdndtate qi familie, muncd ;i proteclia sociald, protecfia

copilului,,) inregistrate sub nr. 20.491din29.07.202!,inconformitate cu prevederile art. 136 alin.

(sj ain o.U.G. nr. 57l2Ol9 privind Codul administrativ. Publicitatea prezenttlui proiect de

hot6r6re s-a asigurat prin anun{ul nr. 20.173 din 16.04.2021. Facem precizarea c6, la proiectul de

hotdr6re nr.20.170 Oin tO.Oa.ZbZt doamna consilier local Lupu Mdrioara nu a semnat avizul

comisiei intrucat nu a participatlalucrdri, solicitand invoire.
Domnul primar a adus la cunoqtiinla membrilor Consiliului Local faptul cd reducerile de

la plata impozitului pe cladiri qi a impoiitului pe teren pentru persoanele ale c[ror venituri

lunare sunt mai mici iec6t salariul minim pe 
"cono-ie 

ori constau in exclusivitate din ajutor de

gomaj gi/sau pensie de asistenfd social6, ie bazeazd pe aceleaqi criterii ca qi in anii anteriori

(anchetd social6, acte doveditoare).
Domnul consilier local Simion Ciprian a intervenit solicitdnd domnului primar, in

calitatea de ini{iator al proiectului modificirea art. 1 alin. (1) in sensul inlocuirii termenului

,,primarul,, 
"u 

,intrg-a,,Comisia constituitd din consilieri locali" dupd cum utmeazd; ,,Comisia

constituitd din coniilferi locali poate dispune efectuarea unei anchete sociale, atunci cdnd

apreciazd cd este necesar". Domnul primar nu a fost de acord cu amendamentul verbal al

domnului consilier local Simion Ciprian, solicitind domnului pregedinte de qedinld supunerea la

vot a proiectului de hotdrdre in forma comunicatd Consiliului Local in23.07.2021.

Alte disculii nu s-au mai inregistrat.
pregedinteie de gedin{A supune aprob[rii proiectul de hotdrdre qi cuJ-IJoturi pentrq drn

12 voturi valabil exoiimate estl adopiatd HoidrArea nr. 71 din 29 iulie. 2021 cu privire la
'ului

tmpotrivd din partea d.omnului consilier

local Simion Cinrian. Nu au fost inregistrate ablineri'

3.5. proiectul de hot6r6re cu nr. 20.174 din 16.04.2020 cu privire la aprobarea: ,,cuantumului

bonificafiei pentru plata integrall cu anticipafie de cltre persoanele ftzice a impozitului pe clldiri,

a impozitului pe teren gi a impozitului pe mijloc de transport datorate pentru intregul an fiscal

2022" -ini{iator proiect primarul comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

proiectul de hotdr6re este insolit de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. 20.l76din 16.04.2-021; rcferiltl de specialitate inregistrat sub numarul

20,175 din 16.04.2 021 al Compartimentului Impozite qi Taxe de la nivelul aparatului de

specialitate al primarului Comunei Aroneanu, ju-de1ul Iaqi precum gi de avizele favorabile ale

ctmisiilor de specialitate (,,Juridicd qi disciplin6", ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism,

proteclia mediului gi turism; , ,,Agricuiturd, aitivitdli economico - financiare" Ei ,, Activitdli

social-culturale, cuite, inv[]6mdnt, sdndtate qi familie, muncd qi protec[ia 
- 
social6, proteclia

copilului,,) inregistrate sub nr. z0.4gz ainzg.oi.2ozl,ilconformitate cu prevederile art. 136 alin.

(Sj Oin O.U.G. 1r. 57l2Ol9 privind Codul administrativ. Publicitatea prezentului proiect de

totara.. s-a asigurat prin anunlulnr.20.171din 16.04.2021. Facem precizatea c[, la proiectul de

hot[r6re nr.20,174 din 16.04.2020 doamna consilier local Lupu Mdrioara nu a semnat aviz]ul

comisiei intrucdt nu a participat la lucr[ri, solicitdnd invoire.

aprobarea:



Domnul primar a adus la cunogtiinla membrilor Consiliului Local faptul cd propunerea
pentru bonifica{ia privind plata integrald cu anticipafie de cdtre persoanele fizice gi persoanele
juridice a impozitului pe clSdiri, a impozitului pe teren qi a impoiitului pe mijloace de transport
datoratepentruintregulanfiscal 2022, esteaceeagi caceadeanultrecut-inspel6 l0o/o. De
asemenea domnul primar a solicitat consemnarea in cuprinsul procesului - verbal a faptului ca
din eroare materialS pe documentafia de convocare la lucr6rile qedinfei in denumirea prtiectului
a fost men{ionatd doar categoria persoanei frzice, nu qi cea a persoanei juridice, insd pioiectul de
hotdrdre cuprindea acordarea bonificaliei atdt pentru persoanele fizici cdt qi pentru persoanele
juridice.

Alte discufii nu s-au mai inregistrat.
Preqedintele de gedintrd supune aprob6rii proiectul de hotdrdre qi cu 12 voturi pentru din

12 vgturi valabil ex -imate este adoptatd Hofirilrea nr. 72 din 2i iulifrT cu prwre la
aprobarea: ,.cttb

3.6. Proiectul de hotdr6re cu nr. 20.259 din 17,05.2021 cu privire la aprobarea:

,,nomenclatorului stradal al locatitifii Doroban{ din comuna Aroneanu, judefut Iaqi,r- inifiator
proiect primarul Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdrdre este insofit de raportul de aprobare al ini{iatorului - ca instrument
de motivare inregistrat sub nr. 20.261din 17.05.2021; referatele de specialitate inregistrate sub
numdrul 20.260 din 17.05.2021 ale administratorului public al ComuneiAroreurrr, judelul Iagi cu
atribufii in domeniul achizi{iilor publice (in temeiul Acordului de Cooperare incheiat cu
Asociafia Comunelor din Romdnia - Filiala Jude{eand Iaqi) qi al Compartimentului Juridic AiAchizifii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu precum
gi de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate (,,Juridicd qi disciplin6,,, ,,Ame-najarea
teritoriului qi urbanism, protecfia mediului qi turism" , ,,Agriculiura, aciivit6li economico -
financiare" qi ,, Activitdli social-culturale, culte, invdf6m6nt, s6n6taie gi familie, munc6 qi
protecfia sociald, protec]ia copilului") inregistrate sub nr. 20.493 din29,07.202l,inconformitate
cu prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Facem
precizarea cd,, la proiectul de hotdrare nr. 20.259 din 17.05.2021 doamna consilier local Lupu
Mdrioara nu a semnat avizul comisiei intrucdt nu a partici patlalucrdri, solicit6nd invoire.

Domnul primar a adus la cunoqtinJa membrilor Consiliului Local faptul cd, prezentul
proiect de hotdr6re a fost comunicat cdtre Comisia de atribuire denumiri constituita in cadrul
Institufiei Prefectului Iaqi in vederea oblinerii avizului pentru nomenclatorul stradal al localitilii
Dorobanf din comuna Aroneanu.

Domnul consilier local Simion Ciprian a intervenit qi a afrmat cd, din analiza
documentafiei transmis6 de cdtre Comisia de atribuire denumiri a observat cd denumirile unor
sttdzi au primit aviz favorabil qi altele au obfinut aviz nefevorabil, context in care dumnealui a
reiterat propunerea de modificare a denumirii unei strdzi din proiectul de hotdrare care de altfel
se regdsegte pe lista strdzilor cu aviz nefavorabil. Avdnd in vederea afirma\iadomnului consilier
local Simion Ciprian, domnul primar a precizat cd avizll comisiei -ui ,r, menfionate este
naturd consultativ[, motiv pentru care a solicitat domnului preqedinte de qedinfd supunerea la vot
a proiectului de hotdrAre in forma comunicatd membrilor Consiliului Local.

Intrucdt alte disculii nu s-au mai inregistrat, pregedintele de gedinfd supune aprob6rii
proiectul de hotdr6re gi cu qi cu 77 voturi pentru din 12 ,oturi val"bil este adoptat5
Hotdrdrea nr. 73 din 29 iulie 2021 .cu privire la aprobare a: ,,oom"oclotorului ,tradil ol

l0

tlanspofi datorate oentru tntresul an fiscal 2022,'. Nu au no.t i*
inregistrate abtineri.



Nu au fost inregistrate voturi

impotrivd. S-a inregistrat

3.7. Proiectul de hotdr6re cu nr. 20.357 din7,06,2021 cu privire la aprobarea: ,,P.U.Z- 9i R.L.U.

pentru introducere teren in suprafafi de 17.669 mp. identificat cadastral cu nr. 67176 (nr.

cadastral vechi 66074) in intravilan comuna Aroneanu, judeful Iaqi in scopul construirii de

locuinfe, clSdiri cu func{iuni multiple, pentru desfE;urarea de activit5{i economice, anexe aferente

fuc{iunilor respective, racord utilitlri qi trnprejmuire, ctri de acces-ridicare interdictie'de

construire"- inifiator proiect primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdrfire este insotit de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument

de motivare inregistrat sub nr. 20.359 din 7.06.2021; refetattrl de specialitate inregistrat sub

numdrul 20.358 din 7.06.2021 al Compartimentului Urbanism qi Amenajarea Teritoriului din

cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu precum qi de avizele

favorabili ale comisiilor de specialitate (,,Juridicd gi disciplin6", ,,Amenajarea teritoriului qi

urbanism, protecfia mediului gi turism" , ,,Agricultur6, activitdli economico - financiare" qi ,,
Activitdfi social-culturale, culte, invdfdmAnt, sdndtate qi familie, muncd qi proteclia social6,

protec{ia copilului") inregistrate sub nr. 20,494 din29,07.2021,in conformitate cu prevederile art.

irc utin. (Sj ain O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ. Publicitatea prezentului proiect

de hotdrflie s-a asigurat prin anunful nr.20.360 din7.06.2021. Facem ptecizatea c6, la proiectul

de hotdr$re nr.20.359 din7.06.2021 doamna consilier local Lupu Mdrioara nu a semnat avizul

comisiei intrucdt nu a participatla lucr6ri, solicitdnd invoire.
Domnul primai a adus la cunoqtiinfa mernbrilor Consiliului Local faptul cd prezentul

proiect de hotdidre igi propune introducerea in intravilanul satului Aroneanu a unui teren in

suprafald de 17.699 mp. in scopul construirii de locuinfe, clddiri cu funcliuni multiple, pentru

d"sfequiarea de activitd{i economice, anexe aferente fuc}iunilor respective, racord utilitdti $i

imprejmuire, c6i de acces-ridicare interdiclie de construire. Raportat la amplasamentul terenului

".iu.. 
obiectul prezentului proiect de hotdrAre, domnul primar aprecizat cd acesta se afl6 situat

l6ngd pddure,vizavi de locafia Liria Events.

intruc6t alte disculii nu s-au mai inregistrat, preqedintele de qedin{6 supune aprobdrii

proiectul de hotdr6re gi cu gi ct 77 voturi pentru din 72 voturi valabil exprimate este adoptatd

HotdrArea nr, 74 din 29 iulie 2021 cu privire la aprobarea: u P@
17. 7176

construire". Nu au fost inregistrate voturi impotrivd.
domnului consilier local Simion Ciprian.

S-a inregistrat o abtineri din partea

3.8. Proiectul de hotdr6re cu nr. 20.435 din 23.07.2021 cu privire la: ,'neasumarea

responsabilitlfii organizlrii qi derullrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru

pentru achizifia produselor aferente Programului pentru qcoli al Rominiei qi a

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative, la
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nivelul Comunei Aroneanu, judeful Iagi, pentru anul $colar 2021-2022"-inifiator proiect primarul
Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdrdre este insofit de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument demotivare inregistrat sub nr. 20,437 din23.07.2021; referitul de specialitate inregistrat sub num[rul
20'436 din 23'07'2021 al administratorului public al Comunei Aroneanu, judel'ul Iagi cu atribu{iiin domeniul achiziliilor publice (in temeiul Acordului de Cooperare inc'heiat cu Asocia{ia
Comunelor din Rom6.nia - Filiala Judefeand Iaqi) precum gi de avizele favorabile ale comisiilor
de specialitate (,,Juridicd qi disciplind", ,,Amenilaiea terito;iului qi urbanism, proteclia mediului
qi turism-'l, ,,Ag{culqqra, activiteti economico ;-filanciare" qi ,, Activitali .o"iat-"ulturale, culte,
inv6[5m6nt, sdnltate qi familie, muncd qi proteilia sociald, protec{ia copilului,,) inregistrate subnt' 20'495 din29,07.2021,in conformitate cu prevederile art.13 6 alin.lAj ain O.'U.c. nr. 5712019privind Codul administrativ. Facem preciiarea cd, la proiectul de hot6r6re nr. 20.435 din23'07'2021 doamna consilier local Lupu M6rioara nu u ,.rnn at avizul comisiei intrucat nu aparticipat la lucrdri, solicitdnd invoire.

Domnul primar a adus la cunoqtin{a membrilor Consiliului Local faptul c6 in anul qcolar
2021- 2022, propune ca otganizarea licitatriei in vederea derullrii p.or.lu.ilor de atribuire acontractului pentru achizilia produselor_aferente Programului pentru gcoli al Rom6niei, sd serealizeze de cdtre Consiliului Judelean laqi, care Ae 

-attfet 
va organiza aceastd licitalie pentru

toate unitatile administrativ teritoriale din cadrul judefului Iagi. Toiodata, dumne alui aspecificatcd in anul gcolar 2019-2020 (primul semestru), Comuna Aroneanu qi-a asumat derulareaprogramului intrucdt Consiliul Judefean nu a organi zat licita[ia astfel incdt elevii sa beneficiezela timp de produsele lactate, de cornuri qi fructel insd la nivelul judeplui s-a aiuns la concluzia
cE pentru a eficientiza procedura de decontare prin A.P.I.A. a achizi[iei mai sus men{ionate,consiliul Judefean va derula.aceastr procedurd, depundndu-se astfel o singurd cerere de decont
qi nu 99 de cereri aferente unitdlilor administrativ -ieritoriale ale jude{ului.'

^,^,-^_ill11"lT,"ij:r:1,,_,r1. 
s-au mai ir..sirt.{,-o..i.air,.r. J.'s.Jir[6 supune aprobdriiproiectul de hotdrdre qi cu si cu 12 voturi peitru aio'tz'"oi"i-toi d) ii";;;" J#;#Hotdrdrea nr. 75 din 29 iulie 2021 al, nriwire le qn, Lo*o^. r^^-,.---x..2: -^^^-^----,.,..w...2021 cu privire la aprobareu: ,,r"oro*drii ,"sponrabiiitdtiinr. 75 din 29 iulip 2021 ot n,i,,i

inregistrate voturi impotrivd. Nu au rort@ Nu au fost

3'9' Proiectul de hotdr6re cu nr. 20.438 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,rectificrrii
bugetului comunei Aroneanu pentru an:ul2}Zl"-inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, d-l
Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdr6re este insofit de raportul de aprobare al inifiatorului - ca instrument de
motivare inregistrat sub nr. 20.440 din23,07.2021; referatvl de specialitate ?nregistrat sub num6rul
20'439 din23'07'2021 Compartimentului Contabilitate - externalizat (intemeiul Contractului deprestdri servicii incheiat intre Comuna Aroneanu gi Cabinet de Expert izd Contabild popa Ioana
Anda nr' 700 din 22.01.2021), precum gi de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
(,,Juridic6 qi disciplin[", ,,Amenajarca teritoriului qi urbanism, protecfia mediului qi turism,, ,,,Agricultur6, activitali economico - financiare" qi ,, Activitdli soclal-culturale, culte, inv6fdm6nt,
sdndtate qi familie, muncd qi protec{ia social6, protecfia copiiului") inregistrate sub nr. 20,496 din
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29.07.2021, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr.5712019 privind

Codul administrativ. Facem precizarea cd, la proiectul de hotdr6re nr.20.438 din 23'07'2021

doamna consilier local Lupu Marioara nu a semnat avizul comisiei intrucdt nu a participat la

lucr6ri, solicitdnd invoire.
Domnul primar a solicitat doamnei contabil Popa Ioana Anda din cadrul

Compartimentului Contabilitate - externalizat sd realizeze prezentarca proiectului de hotdrdre.

Av6nd in vedere solicitarea domnului primar, doamna Popa a dat citire referatului de specialitate

privind rectificarea bugetului Comunei Aroneanu. Astfel in trimestrul III al anului 2021, la

nivelul bugetului Comunei Aroneanu se propune aprobarea la capitolul Venituri -in cadrul

gaprlglglui ?q.2A,0q Tq-e-qp99i4g--4ifiqiqlryea ?c.est9-ra-c.g -suma de 10 miipentru t{meslrut I-I 9i

suplimentarea acestora pentru trimestrui IIi ; suma de 10 mii lei. in cadrul capitolului

cheltuieli - sec{iunea func}ionare se propune la nivelul capitolului 51.02 -Autorit6li publice qi

acliuni exteme suplimentarea articolului 20.01.09- Materiale si prestari de servicii cu caracter

functional cu suma de 65 mii lei; iar in cadrul capitolului 61.02.50 - ordine public[ 9i siguran{a

na{ional6 se propune diminuarea articolul 20.03.01-Norma de hrand cu suma de 15 mii lei; in

cadrul capitotutui 84.02 -:transporturi se propune diminuarea articolului 20.02 -Reparafii

curente cu suma de 50 mii lei; in cadrul capitolului 70.02 - Locuinfe, servicii si dezvoltare

public6 se propune diminuarea articolului 20.02 -Reparafii curente cu suma de 100 mii lei in

trimestrul IV qi se propune suplimentarea cu 100 mii lei in trimestrul III. tn cadrul capitolului

Cheltuieli - Sec{iune a dezvoltare se propune la nivelul capitolului 65.02 -lnvd{6m0nt -

Subcapitolul 65.02.03.01 - lnvdldmdnt preqcolar - articolul 71.01.01- construclii suplimentarea

cu suma de l0 mii lei iar in cadrul Subcapitolul 65.02.03.02 invd!6m6nt primar-articolul

71.01.01- Construclii se propune diminuarea cu suma de 10 mii lei.

Domnul consilier local Ghi{onic Gheorghe - Marian

a solicitat permisiunea pentru a interveni qi a reiterat solicitarea atdt a dumnealui cit qi a

domnului consilier local Simion Ciprian, adresatd in qedinlele de Consiliul Local precedente

doamnei popa in calitate de reprezentant al Compartimentului Contabilitate - extemalizat, de a

intocmi referatele de specialitate intr-un mod explicit intrucit membrii Consiliului Local nu

defin studii economic., Apt ce determin6 imposibilitatea acestora de a aproba proiectele de

hot6r6re privind rectificdrile bugetare. Avind in vedere afirmafia domnului consilier local

Ghilonic Gheorghe - Marian, atit domnul primar cdt gi doamna Popa au ptecizat cd intocmirea

referatelor respectd prevederiie legale, Ei nu pot fi intocmit intr-un alt mod, intrucat sunt referate

de specialitate. intrucdt alte disculii nu s-au mai inregistrat, preqedintele de

gedinli supune aprobdrii proiectul de hotdr0re qi cu qi cu 77 voturi pentru din 12 voturi valabil

"*pri*oti 
este adoptati Hofdrhrea nr. 76 din 29 iulie 2021 cu privire la aprobarea:

yonti{infifii huoatului Cnmunei Aroneanu pentru anul 2021". S-a inregisttat un vot

u au fost inregistrate ablineri.

3.10. proiectul de hotardre cu nr. 20.441din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achizifiei unui

serviciu de consultanfS in vederea deleg5rii serviciului de iluminat public de pe l.aza

administrativ5 a comunei Aroneanu"- ini{iator proiect primarul comunei Afoneanu, dJ Benoni

Moruzi.

proiectul de hot6r0re este inso(it de raportul de aprobare al ini{iatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. 20.443 din zl.ol.z021; referatele de specialitate inregistrate sub

numarul 20.442din 23.07.20 2t ale administratorului public al comunei Aroneanu, jude{ul Iaqi cu
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atribufii in domeniul.achizi]iilor publice (in temeiul Acordului de Cooperare incheiat cu
Asocia{ia Comunelor din Romdnia - Filiala Judefeand Iaqi) qi al Compartimentuiui Contabilitate
- externalizat(in temeiul Contractului de prestdri servicii incheiat intre Comuna Aroneanu gi
Cabinet de Expertizd Contabil6 Popa Ioana Anda nr. 700 din22.01.2021) ,pr.*, 9i de avizelefavorabile ale comisiilor de specialitate (,,Juridic6 qi disciplind",,,Aieiajarea teritoriului qi
urbanism, protec{ia mediului gi turism" , ,,Agricultura, activitali Lconomici - financiare,, qi ,,Activitd{i social-culturale, culte, invdfdmdnt, sdndtate qi familie, munc6 qi protecfia sociald,protecfia copilului") inregistrate sub nr. 20.497 din 29.07.2021, inconformitat" * p."rr.derile art.136 alin' (8) din o.u.G. nr. 57/2019 privind codul administratiu- F;;; -f,r,ecizarea 

cd, laproiectul de hotrrdre nr. 20.441 din 23.07,2021 doamna consilier local rupri M6rioara nu asemnatavizulcomisieiintrucdtnuaparticipatlalucr5ri,solicit6ndinvoire.

--^i^^+'r1Tll=r,^t]lar 1 
afug la cunoqtiinfa membrilor Consiliului Local faptul c6, prezentulproiect de hotlrdre a fost ini{iat ca'urmare a implementarii proiectului'il;;i;;#';i

eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Aroneanu, judeful Iaqi, finan{at deAgenlia pentru Protecfia mediului prin contractul de finan{are I I l/I dES/3l.l2.2o2oprin care
au fost montate 381 de corpuri de iluminat tip LED qi s-a instalat sistemului de telegestiune, darqi ca urmarea extinderii re{elei de iluminat public in comuna Aroneanu. Totodatd dumnealui a
finut sd ptecizeze c5, prevederile legale imiun delegarea serviciului de iluminat public stradal,motiv pentru care este necesar contractarea unei soiietdli care s6 ofere consu ltan[d in vedereaintocmirii caietului de sarcini qi a regulamentului de organizare gi func{io nare aacestui serviciupe raza administrativd a Comunei Aroneanu.

intrucat alte disculii nu s-au mai inregistrat, preqedintele de gedinfa supune aprob6rii

Y:::::::-:"::'u'::" ::cu.$i 
cu,-!-2-w!wi peitrqr.ai"'tz.o,t"ri o"toti "*imfu este adoptata

3'11' Proiectul de hotirdre cu nr' 20.444 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achizifiei unor
servicii topo - cadastrale"- inifiator proiect primarul Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hot6rdre este insofit de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument demotivare inregistrat sub nr. 20.446 din 23.07.2021; riferatele de specialitate inregistrate subnumdrul 20'445 din23.07.2021 ale administratorului public al Comunei Aroneanu, jud-e1ul Iagi cuatribufii in domeniul achizifiilor publice (in temeiul Acordului de Cooperare incheiat cuAsocia{ia Comunelor din Romdnia - Filiala Judefeana Iaqi) qi al 
'Compartimentului

Contabilitate - externalizat (in temeiul Contractului de prestdri servicii incheiat intre Comuna
Aroneanu 9i Cabinet de Expertizd Contabila Popa Ioana anda nr. 700 din 22.01.2021) ,precumgi de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate (,,Juridicd qi disciplin5,,, ,,Amenajareateritoriului qi urbanism, proteclia mediului qi turism",',,Agriculiur6, aciivit6fi economico -financiare" qi ,, Activitdfi social-culturale, culte, inv6ffi6nt, sandtate qi familie, munc[ qiprotecfia sociald, protecfia copilului") inregistrate sub nr. 20.4gg din2g,07,202l,inconformitate
cu prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Facemptecizatea cd, la proiectul de hotdr6re nr.20.444 din 23,07.2021 doamna consilier local Lupu
Marioara nu a semnat avizul comisiei intrucdt nu a partici patlalucrari, solicit6nd invoire.

Domnul primar a adus la cunoqtiinla membrilor Consiliului Local faptul c6 s-auidentificat suprafete 
..de- teren care pot face obiectul concesiuni qi care de altfel nu audocumentafie cadastrala (in acest sens, d.,moealui a exemplificat cazul celui de al doilea lac dinsatul Dorobant, care de altfel nu se regdseqte nici in inventarul comunei, qi pentru care existd

manifestatd intenfiapentru concesiune, insd.frr6 existenfa unei documertalii'oJ d"r-"rnbrur" nuse poate realiza). in acelagi context dumnealui a precizat cd beneficiarii unui contract de
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concesiuni din satul Rediu Aldei doresc de asemenea alipirea a doud suprafefe in vederea

achiziliei ulterioare a acestora. Raportat la suprafefele ce vor face obiectul cadastrdrii, domnul

primar a amintit de DC 17 Aroneanu - Rediu Aldei ce trmeazd a fi predat Consiliului Judefean

in vederea administrdrii, insS pentru care la fel nu existd documentalie cadastrald.

Doamna consilier locai Gangd Maricica a solicitat permisiunea pentru a interveni ;i a

cerut d;;;trri pri-. aducerea la cunogtiinla membrii Consiliului Local dacd DC 17 va fi dat

in administrarea Consiliului Judelean Iaqi doar pentru intrelinere, context in care acesta din urm6

a precizat cd DC 17 se va treceie in proprietatea Jude{ului IaEi qi in administrarea Consiliului

Juielean Iaqi. Totodatd, dumnealui apTecizatcd acest drum este inclus in master planul judefului

va face obiectul reabiiitarii qi mai mult decit atdt existd posibilitatea cd acesta sd fie folosit

pentru descdrarea autostr6zii (existd doui posibilit6{i una \n zona Gheorghioasa iar cealaltd in

tarlaua Groza).
Domnul consilier local Simion Ciprian a solicitat permisiunea pentru a interveni qi a cerut

domnului primar s6 aducd la cunoqtiinfa membrilor Consiliului Local motivul pentru care

suprafetele ce vor face obiectul prezentului proiect de hotdrdre nu au fost incluse in proiectul cu

finanlare prin A.N.C.p.I. pentru cadastrul general al comunei. Avdnd in vedere solicitarea

domnului consilier local Simion Ciprian, domnul primar aprecizat c5 acesta din urmd nu a fost

atent la prezentarea proiectului dL hotdrare nr. 20.166 din 16.04.2021, cdnd a afirmat cd

termenul de finaliz# a cadastrului general este anul 2023, motiv pentru care pdnd in acel

moment procesul de dezvoltare al Comunei Aroneanu nu poate stagna.-_ _-- 
irt ucdt alte discufii nu s-au mai inregistrat, preqedintele de gedinld supune aprobdrii

proiectul de hot6rdre gi cu gi cu-L!-@t!'pentru.din !12 voturi valabil exprimate este adoptatd

HofirArea nr. 78 din 29 iulie 2021 r!-cu privire la aprobarea: ,,achiziliei unor setvicii topq -
cadastrale". S-a inregistrat din ului

Ciprian. S-a inregistrat o.

Marian,

3.12. proiectul de hotdrare cu nr. 20,447 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achizifiei unor

servicii in vederea intocmirii proiectului tehnic (PTh) qi a documentafiei tehnice pentru obfinerea

autorizafiei de construire (DTAC) qi documentatiei tehnice pentru organizarea executiei (DTOE)

pentru obiectivul de investi{ii - Reabilitatre termici, extindere qi creqterea eficienfei energetice la

$coala Gimnaziali Aron - VodI Corp B, sat Doroban{, comuna Aroneanu, judeful Iaqi"- inifiator

proiect primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi'

proiectul de hot6rdre este insofit de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. zo.44g din n:07.2021; r:eferatele de specialitate inregistrate sub

numarul 20.448din 23.07.20 2t ale administratorului public al comunei Aroneanu, judetul Iagi cu

atribu{ii in domeniul achiziliilor publice (in temeiul Acordului de Cooperare incheiat cu

Asocialia Comunelor din ifomania - Filiala Jude{ean[ Iaqi) qi al Compartimentului

Contabilitate - externalizat (in temeiul Contractului de prest6ri servicii incheiat intre Comuna

Aroneanu gi Cabinet de Expertizd Contabil6 Popa Ioana Anda nr. 700 din 22.0I.2021) , precum

qi de avizele favorabile aie comisiilor de speiialitate (,,Juridicd qi disciplin6", ,,Amenajarea

ieritoriului qi urbanism, protecfia mediului qi turism" , ,,Agriculturd, activitdti economico -

financiare,, gi ,, Activiiag sociat-culturale, culte, inv6!6m0nt, slndtate 9i familie, munc[ qi

proteclia sociali, proteclia copilului") inregistrate sub nr. 20.499 din29.07.2021,in conformitate

cu prevederile art. 136 alin, (8) din O.U.G. nr. 57l2Ol9 privind Codul administrativ' Facem

pr"Lhur"u cd,la proiectul de hot6r6re nr. 20.441 din 23.07.2021 doamna consilier local Lupu

Mdrioara nu a semnat avizul comisiei intrucdt nu a participat la lucrdri, solicitdnd invoire'
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Domnul primar a adus la cunogtiinla membrilor Consiliului Local faptul cb prezentul
proiect a fost inifiat ca urmare Dispozifiei Pregedintelui Administrafiei fondului pentiu Mediu
nr' 242 din 01.07.2021 privind modificarea perioadei de inscriere a datelor tehnice in aplicafiainformaticl in cadrul ,,lr9g{?rrlui privind cregterea eficienfei energetice qi gestionarea
inte-ligentd a energiei in clddirile publici cu destinatie de unitali de inv61im6nt,,, prin care este
amdnatd perioada de inscriere pentru 30 august 2021 - 29 octombri e 202'l dar gi a prevederilor
art' 19 alin. (7) din Ghidul de finan(are al ,,Programului privind cre$terea eficienfei energetice qi
gestionarea inteligentd a energiei in clSdirile publice cu destinalie de unit6li de inv6{6m dnt, -
,,Autoritatea finan[eaz.d-cheltuieli eligibile efeituate dup6 semnarea contractului. prin excepfie,
se vor finanla cheltuielile aferente realizdrii serviciilor de proiectare gi consultanl[, inclusiv
cheltuielile aferente auditului energetic al obiectivului de invistilie, realizate anterioi perfectdrii
contractului". Totodat6, dumnealui a solicitat membrilor Consiliului Local aprobarea achizi[iei
serviciilor de proiectare, pentru a ob{inere un punctaj suplimentar in competi}ia cu celelalte
unitlti administrativ teritoriale.

intrucdt alte disculii nu s-au mai inregistrat, pregedintele de gedinla supune aprobdrii
y::X:r::^l1l*i:el: li cu.si.cu 12 voturi_ppntru.di^^12'uot"ri n"tobi este adoptatd

au fost inregistrate voturi tmpotrivd, Nu au t@

3'13' Proiectul de hot[r6re cu nr. 20.450 din 23.07.2021 cu privire la aprobare a: ,rachiziliei a
doul module tip container"- inifiator proiect primarul Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdr6re este insofit de raportul de aprobare al inifiatorului - ca instrument de
motivare inregistrat sub nr. 20.452 din 23,07.2021; referatele de specialitate inregistrate sub
numbrul 20.451din23.07,2021ale administratorului public al Comunei Aroneanu, juaept Iagi cuatribu{ii in domeniul achizi}iilor publice (in temeiul Acordului de Cooperare incheiat cuAsociafia Comunelor din Romdnia - Filiala Jude{eana Iaqi) qi al Compartimentului
Contabilitate - externalizat (in temeiul Contractului de prestdri servicii incheiat intre Comuna
Aroneanu gi Cabinet de Expertizd Contabil6 Popa Ioana Anda nr. 700 din22.01.2021) ,precumgi de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate (,,Juridic6 qi disciplin6,,, ,,Amenajareateritoriului qi urbanism, protectia mediului qi turism" , ,,Agricultur6, activit6fi economico -financiare" qi ,, Activit6li social-culturale, culte, invaiamait, sdnrtaie gi ramitie, munc6 qi
protecfia social[, protec]ia copilului") inregistrate sub nr. 20.500 din29.07.Z02l,inconformitate
cu prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G. r:rr. 57/2019 privind Codul administrativ. Facem
precizatea cd, la proiectul de hotdrdre nr. 20.450 ain 23,07,2021 doamna consilier local Lupu
Mdrioara nu a semnat avizul comisiei intrucdt nu a partici pat lalucrari, solicit6nd invoire.

Domnul primar a adus la cunoqtiinla membrilor Consiliului Local faptul c6 prezentul
proiect a fost ini{iat ca uffnarea implementdrii proiectului ,,Infiin{are centru de zi qi unitate deingrijire la domiciliu pentru persoane vdrstnice in comuna Aroneanu,, ce a determinat mutareaarhivei de pe amplasamentul investiliei, la gcoala din localitatea Rediu Aldei. Totodatd
dumnealui a precizat cd in vederea organizdrii in conditii optime a arhivei Comunei Aroneanu
(care sd respecte condifiile de umiditate, ignifugare, proteclie la bacterii) este necesar achizi[ia adoui module de tip container impreund cu doidrile nec.rar., intrucat dumealui igi propune ca
arhiva sd fie independentd de sediul administrativ.
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Domnul consilier local Ghilonic Gheorghe - Marian a solicitat doamnei contabil

comunicarea costurilor unui contanier, iar aceasta a precizat cd modulul achizifional pentru

prestarea serviciilor veterinare la nivelul Comunei Aroneanu a costat 50.000 lei. In acest

context, a intervenit domnul primar care a precizat c[ modulele necesare pentru aceasta

activitate sunt minimaliste ceea ce determin6 un cost de 20.000 lei/container. Domnul consilier

Ghifonic Gheorghe - Marian a afrcmatcd dumnealui a solicitat informalii cu privire la costurile

modulelor intruc6t exist[ firme specializate in acest domeniu, care de altfel athiveazd

documentele qi de{in localii pentru pdstrarea in condilii de siguranfd a acestora. Domnul primar

nu a fost de acord cu propunerea domnului consilier local Ghi{onic Gheorghe - Marian intrucdt

costurile generate rrrrt -ui mari, iar mai mult dec6t atdt dumnealui preferd sd defind controlul

asupra dJcumentelor existente la arhiv[ (in sensul cd in situa{ia in care arhivaarli gestionat6 de

o firm6 specializatl solicitarea pentru eliberarea unui document poate fi du.sa la indeplinire intr-

o s6pt6m6n6, pe cdnd prin responsabilul cu arhiva documentul se obfine in aceeaqi zi cu

solicitarea).
Doamna consilier local Chiriac Olga asuslinut propunerea domnului primar, precizAnd cd

prin achizilia modulelor investifia se va realiza o singurd dat6, in timp ce de{inerea arhivei in

iocaliile puse la dispozilie de cdtre o firmb specializat6 va genera costuri lunare.

Domnul consilier local Simion Ciprian a intervenit, afirmdnd cd dumnealui propune

vtilizarea modulelor achizilionate anul trecut pentru realizarea serviciilor veterinare qi a c[ror

stare de intrefinere este depiorabila (geamuri sparte s.a.m.d.), pentru a nu genera anual costuri cu

acltzi[iade module. Av6nd in vedere afirmafia domnul consilier local Simion Ciprian domnul

primai a precizatcb respectivele containere au fost achizilionate qi compartimentate astfel incdt

s6 deserveasc6 activit6lile de naturd veterinar6 nu pentru arhivare, context in care domnul

consilier local Simion Ciprian a afirmat cd respectivele containere nu vor obline niciodatd avizul

de la D.S.V. intruc6t nu sunt conforme. Raportat la geamurile sparte ale modulelor domnul

primar a precizat cI intr-adev[r existd g.u.uri sparte de cdtre copii/locuitorii comunitarii, $i ca

lle pot face oricdnd obiectul inlocuirii gi utilizate pentru obiectul achizifiei.

Domnul consilier local Ghilonic Gheorghe - Marian a solicitat domnului primar,

comunicarea loca{iei unde vor fi amplasate modulele, iar domnul primar a afffmat c6

intenlioneazd sdle amplaseze in curtea qcolii din localitatea Rediu - Aldei, qi totodat[ vizeazd

achiziliade camere video pentru siguranla arhivei.--- --'intruc6t 
alte disculii nu s-a, mai inregistrat, preqedintele de gedin!6 supune aprob[rii

proiectul de hot6rdre gi cu qi cu-9 wluri pentru. din 12 u.oturi valabil e{qrimq-te este adoptatl
"ttr)iia*i 

"i. ai di" zg'i"ti" 2021 *pr*"" la aprobarea:,,achiziliei o.doud module tip

container". S-a tnregistrat
Ciorian. S- au inregistrat

3.14. proiectul de hotdrdre cu nr. 20.453 din 23.07.2021 crt privire la aprobarea: ,,aloclrii unui

sprijin financiar parohiei $orogari in vederea efectulrii lucrlrilor la casa mortuari din

localitate"- inifiator proiect primarul comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

proiectul de hotdr6re este inso{it de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. 20,455 din 23.01.i021; refera1'ttl de specialitate inregistrat sub numdrul

Z0.4!4din 23.07.2021 al administratorului public al Comunei Aroneanu, judelul Iaqi cu atribulii

in domeniul aohiziliilor publice (in temiiul Acordului de Cooperare incheiat cu Asociafia

Comunelor din Romdniu - Filiulu Judeleand Iaqi), precum qi de avizele favorabile ale comisiilor

de specialitate (,,Juridicd gi discipllnd",,,Amenajarea teritoriului Ei urbanism, protec{ia mediului
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gi turism" , ,,Agricultur6, activitlfi economico - financiare" qi ,, Activitlfi social-culturale, culte,
inv6fdmant, sdndtate qi familie, muncl qi protecfia sociald, protecfia copilului,,) inregistrate sub
nr. 20.501 din29.07.2021,in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (sj Oln o.u.c. nr.5712019privind Codul administrativ' Facem preciiarea cd, la proiectul de hot6r6re nr. 20.453 din23'07'2021 doamna consilier local Lupu Mdrioara n, u r"-rrat avinil comisiei intrucat nu aparticipat la lucrlri, solicitdnd invoire.

Domnul primar 
1 adug la cunoqtiinfa membrilor Consiliul Local faptul cI, preotul paroh

din- localitatea $orogari .a depus inifial o solicitare pentru acordarea sprijinului financiar invederea efecturrii lucrdrilor la casa social[, insd ulterior acesta a solicitat acordarea acesfuisprijin pentru casa mortur[, intrucdt costurile pentru casa sociala vor fi susportut. i, totutitate decdtre o singurd persoanl, context in care preotul paroh din localitat.u $o.g.i a reformulat
solicitarea pentru casa mortuar6.

Raportat Ia costuri, domnul primar a precizat cd exist6 la nivelul Ministerului Dezvoltariiun ordin privind aprobarea normativului de cheltuieli, insd s-a renunfat la acesta, intruc6t
costurile erau diferite in funclie de proiect. tn ceea ce priveqte costurile pentru casa mortuard s-aawt in vedere normativul mai sus mentionat, dar qi faptul cd preful materialelor de construc{ii acrescut foarte mult in ultima perioadd.

Y::Il]'-ry::9:.:_d:d"1nla cheltuielilor, domnul primar aprecizatcd preotul paroh
Brrwtrw uv \IoL6lachizi[iei (asemeni procedurii utilizate in anii precedenli p.niru parohia din satul Aroneanu c6nd

s- a achizif io nat tabld pentru acoperiq).
lltryclt alte disculii.nu s-au mai inregistrat, pregedintele de qedin{6 supune aprobdriiysrrw qyrvu4lll

Y:;::::.:**t?'::l cu si cu, tr1,loturi_ppry*u. ai"'t2,r,",i ,qrrOi este adoptata
cu privire la aprobarea:

inregistrat
inregistrate abtineri.

r
". S-a

Nu au fost

3'15' Proiectul de hotdrdre cu nr. 20.456 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,rvinzdrii
suprafefei de teren de 598 mp. din domeniul privat al Comunei Aroneanu, judeful Iaqi,,- inifiator
proiect primarul Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdrdre este insofit de raportul de aprobare al inifiatorului - ca inskument demotivare inregistrat sub nr. 20.455 din 23,07.2021; ieferatele de specialitate inregistrat subnumarul 20,457 din 23.07.2021 al Compartimentului urbanism gi Amenajarea Teritoriului dincadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu qi ut Cornpartimentului
Contabilitate - externalizat (in temeiul Contractului de prestdri servicii incheiat intre ComunaAroneanu qi Cabinet de Expertiza Contabila Popa Ioana Anda nr. 700 din 22.01.2021) , precum
9i de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate (,,Juridicd gi disciplin6,,, ,,Amenajareateritoriului qi urbanism, protec{ia mediului gi turism" l',,Agriculiu.a, u"iiriid{i economico -financiare" gi ,,Activitrfi social-culturale, culte, invaliiant sdnatate qi familie, muncd qiprotecfia socialr, protec{ia copilului") inregistrate sub ni. 20.s02 din 29.07.2021, inconformitatecu prevederile art. 136 alin. (8) din o.U.G. nt. 57/2019 privind Codul administrativ. Facemprecizarca cd, la proiectul de hotdrare nr. 20,456 din 23,07.2021 doamna consilier local LupuMdrioara nu a semnat avizul comisiei intrucdt nu a partici patlalucriri, solicit6nj invoire.

Domnul primar, a prezentat membrilor consiliului Local necesitatea gi oportunitateaprezentului proiect de hotdrdre. in acest sens, dumnealui a adus la cunoqtiinfa Cinsiliului Localfaptul cd unul dintre beneficiarii loturilor concesionate in satul $orogari, a frnaltizatlocuinfa qi adepus la Comuna Aroneanu solicitare pentru achizigiaterenului, preval6ndu-se de prevederile
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legale in materie. Totodata dumnealui a precizat cd labaza intocmirii proiectului de hotdrare se

a{d autorizalia de construire, procesul verbal de receplie a construcfiei respectiv raportul de

evaluare pentru terenul in suprafala de 598 mp. De asemenea domnul primar a linut sdptecizeze

c6, la intocmirea raportului de evaluare s-a avut in vedere utilitdtile existente in zon6, context in

care incep0nd cu anul viitorul cdnd va exista qi gaz in zond, prelul de vdnzarc 
-va 

creqte cu 10

euro/mp. iar din momentul recepfiei la drumul-principal din localitate preful de vdnzate al

terenurilor din prima linie va creqte cu incd 5 euro/mp'-: 
iriru.dt alte discu{ii nu ,-u, mai inregistrat, preqedintele de gedin{6 supune aprobarii

proiectul de hotdr6re qi cu gi cl 9 voturi peniru din 12 voturi valabil exprimqte este adoptatd

'iirari*o-"r.--ti ai" zg i"ti" zozt "ol.-ir" tu uprobut*' ,,vdnzdriisuplafelei de teren de

toe wn ,rin ,rnwoniul nrivar al Comunei Aroneanu, iudclul-Isfl1 S-a inregisttat un vot
inregistrat doud ablineri

3.16. Proiectul de hotSrare cu nr. 20,459 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea:

,,Regulamentului de organizare qi X'uncfionare al Bazei Sportive Multifuncfionale din sat $orogari,

comuna Aroneanu, judeful Iaqi precum qi stabilirea de taxe speciale la Baza sportivl"- ini{iator

proiect primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi'

proiectul de hot6rdre este inso{it de raportul de aprobare al ini{iatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. 20.461 din 23,07.2021; referatele de specialitate inregistrate sub

numarul 20.460 din 23.07.2021 al administratorului public al comunei Aroneanu, jude"tul Iaqi cu

ut iurrlii in domeniul achizifiilor publice (in temeiul Acordului de cooperare incheiat cu

ero"iuliu Comunelor din ifomania fifiata Judeleand Iaqi), ;i al Compartimentului

Contabilitate - externalizat (in temeiul Contractului de prestdri servicii incheiat intre Comuna

Aroneanu gi Cabinet de Expertizd Contabild Popa Ioana Anda nr. 700 din 22.01.2021) , precum

gi de avizele favorabile afe comisiilor de specialitate (,,Juridicd 9i disciplin[", ,,Amenajarea

ieritoriului gi urbanism, protec{ia mediului qi turism" , ,,Agriculturd, activita{i economico -

financiare" qi ,,Activitali social-culturale, culte, inv6!6mdnt, sdndtate qi familie' muncd qi

proteclia sociata, protec{ia copilului") inregistrate sub nr.-20.503 din 29.07.2021, in conformitate

cu prevederile art. 136 alin. (8) din o.u.G. nr. 5712019 privind codul administrativ' Facem

pr"iirur"u cd,la proiectul de hotdrdre nr. 20.459 din 23,07,2021 doamna consilier local Lupu

Mdrioara nu a semnat avizulcomisiei intrucdt nu a participatla lucr6ri, solicitind invoire'

Domnul primar a adus la cunoqtiin{a membrilor Consiliului Local faptul cd, Baza

Sportivd Multifunclionaldafacut obiectul unor lucrdri de intrelinere de mare avergurd, context

in care se va introduce in circuitul economic facilitaflle oferite de cdtre acesta. Totodatd,

dumnealui a {inut sa precizize faptul cd existl personal specializat care 
- 
se va ocupa de

intrelinerea bazei sportive, astfel inc6t s6 nu se mai ajunga in stadiul de degradare anterior

reabilitarii. Raportai taxele propuse pentru utilizarcabazei, domnul primar a afirmat cE de luni

p6n6 duminica in intervalul orar 07:00 - 20:00 taxa de utilizare va fi 60 lei/lh, iar de luni p6nd

duminica in intervalul interval orar 20:00 - 00:00 taxa de utlizare va fi 90 lei/lh' Totodatd

domnul primar a precizat cd vor beneficia de gratuitate in limita a 2hlsdptdmdni cetdtenii cu

domiciliul in comuna Aroneanu dupd urmdtorul progam: duminica in intervalul orar 09:00 -
1l:00 cet6fenii satului Rediu Aldei; duminica in intervalul orar 11:00 - 13:00 ceta]enii satului

Aroneanu; duminica in intervalul orar 13:00 - 15:00 cetI{enii satului Dorobanf 9i duminica in

intervalul orar 15:00 - 17:00: cetdlenii satului $orogari'
Domnul consilier local Girilonic Gheorghe - Marian, a propus domnului primar ca

agentul economic din incinta Bazei Sportive sA ,, mai foloseasc6 toaleta bazei, mai ales cE

Cristian.
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aceasta a fbcut obiectul_reabilitdrii qi mai mult decdt acesta ar putea s6-qi achizifioneze o toalet[
ecologicd, avdnd in vedere activitateadesfbqurat[, care de altfil nu genereazdniri un beneficiu
comunei' Avand in vedere afirma{ia domnului consilier local Ghi]onic Gheorghe - Marian,domnul primar a ptecizat cd activitatea desftguratd de agentul economic nu se reg6seqte incategoria barurilor, qi mai mult dec?t .atat nu-i poate sJlicita sr-gi uct irilione ze o toaletd,ecologicr intrucdt dimensiunii activit5{ii sunt desiul de mici, motiv pentru care nu ar putea
suporta asemenea cheltuieli. Domnul consilier local Ghilonic Gheorgire - Marian a stdruit inpropunerea enunfatd mai sus, precizdnd cd nu este normal ca agentul Jconomic qi cetdfenii careachizilioneazd, de la acesta produse sd foloseascd toaleta bazeiiportive, mai ales ca acesta esteun bun public aflat in administrarea comunei.

Avdnd in vedere popunerea domnului consilier local Ghifonic Gheorghe -Marian, domnul -consilier local Pavel Ovidiu a solicitat domnului primar si comunice membrilor ConsiliuluiLocal dacd agentul economic se ocupa de intrefinerea toaletei, iar domnur pri.u, a precizat cdp6n5.la angajarea personalului pentru intre{inerea bazei, agentul economic J ;.rpu de curd}eniabazei.
intrucat alte discu{ii nu s-au mai inregistrat, pregedintele de gedinfa supune aprobdrii

l;r::::::_:"-l*::uT,.li 
cu 

.ai,cu ,rr?Jutyri!!n?. ain'?yatu,t vatoui expiiiiie este adoptatr

tmpotrivd. Nu au fost inregist at" obtineri
Nu fost inregistrate voturi

3'17' Proiectul de hotirAre cu nr. 20,462 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,rstadiului de
inscriere in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 qi stabilirea mrsurilor pentru
eficientizarea acestei activitS{i"- ini{iator proiect primarul comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdrAre este inso(it de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument demotivare inregistrat sub nr. 20.464 din23.07.2021; referitul de specialitate inregistrat sub numdrul20'463 din 23,07.2021 al Compartimentului Ghiqeu Unic, Starea Civild, n'.!irt* Agricol qiResurse Umane din cadrul aparatului de specialii ate al primarului comunei ,irorr.urr, judeful
Iaqi precum ;i de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate (,,JuridiJ qi disciplin6,,,
,,Amenajarea teritoriului qi urbanism, protec{ia mediului ii turism,, ;',,A;;i;;ltur6, activit6lieconomico - financiarel'.$i ,, Activit4i sociai-culturale, cu'lte, invdldmdnt,"s[ndtate qi familie,muned qi protecfia social6, protecfia copilului") inregistrate sub ni. 20,s64 din 29.07,2021, inconformitate cu prevederile art. 136 alin. (sl dil o.u.G. nr. 57/2llg privind coduladministrativ. Facemprecizatea cd, la proiectul de hotdrare nr. 20.462 din 23,07.2021 doamnaconsilier local Lupu Mirioara nu a semnat avizul comisiei intrucat nu u purtil ipat la lucrrri,solicitdnd invoire.

Domnul primar a solicitat secretarului general al comunei Aroneanu sd, realizeze

fl:rj::r:?"ty":j:l:,r^'rl::l * lolarare. 
alind in vedere soticitarea domnului primar,.uretut Plurl4l,

*:Hr^:"-::'.,T:i::?l I 1fiTT .ri jo;rrn1n a[ia care atesta nivelul i"r".i;lo. la registrul.vr rs ! w6rDLl tll

::::^:,.t":l:^::T:.jil t^{ anurui 20i1,.a fosi comunicat membritor consiliului Local, iarvLsL DVWqr) Lql

1':::*1t1"^Y,*1"1"i1.: nu .gnf.Td decdt situafia existenta care de altfel nu poate suferimodific6ri, completdri ci doar constatdri.

llrl.:?1.:]l:^1,::y1,], 
nu s,-:u mai.inregistrat, pr-esedintele de eedinld supune aprobarii

yr::::::^:.-lT1aT.li cu.si,cu=f? totu,i_psii ii'r&:,",i *r"iti "*ii*,{"l.i" JoTo##
nr. 29 it t27 cu privire lu u1robu

activitdti", Nu au ro"tr*"fi
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3.1g. proiectul de hotdrdre cu nr. 20.472 din 27.07,2021 cu privire la aprobarea: ,,achizifiei unor

servicii de proiectare qi inginerie - intocmire documenta{ii pentru ob{inerea avizelor acordurilor,

intocmire studiu geotehnic ;i intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investi{ii

,rExtindere refea de canalizare in comuna Aroneanu, judeful Ia;i" - ini{iator proiect primarul

Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

proiectul de hot6rdre este insolit de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. 20.474 ain Zl.ol.z021; referatele de specialitate inregistrate sub

numarul 20.473 din 27.07.2021 al administratorului public al Comunei Aroneanu, judeful Iaqi cu

atribulii in domeniul achiziliilor publice (in temeiul Acordului de cooperare incheiat cu

Asocialia Comunelor din ifomania fitata Judeleand Iaqi), qi al Compartimentului

Contabilitate - externalizat (in temeiul Contractului de prest6ri servicii incheiat intre Comuna

Aroneanu gi Cabinet de Expertizd Contabild Popa Ioana Anda nr. 700 din 22.01.2021) precum

gi de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate (,,Juridicd qi disciplin6", ,,Amenajarea

ieritoriului qi urbanism, proteclia mediului qi turism" , ,,Agricultutd, activitdli economico -

financiare" qi ,, Activitag sociat-culturale, culte, inv6f6mdnt, sdndtate qi familie' muncd qi

protecfia sociali, protecfia copilului") inregistrate sub nr. 20.505 din29.07.2021,in conformitate

cu prevederile art. 136 alin. (S) din o.u.G. ru. 57l2}l9 privind codul administrativ' Facem

pr"Lirur"u cd, la proiectul de hotdr0re nr. 20.472 din 27.07.2021 doamna consilier local Lupu

Marioara nu a semnat avizul comisiei intrucdt nu a participatla lucrdri, solicitdnd invoire.

Domnul primar a adus la cuno;tiinla membiilor Consiliului Local faptul cI obiectivul de

investilii ,,Extindere relea de canalizarc in comuna Aroneanu, jude{ul Iaqi" este aprobat la

finanlare prin C.N.I., motiv care sunt necesare efectuare demersurilor in vederea intocmirii

servicii de proiectare qi inginerie.
Domnul consilier iocal Ghifonic Gheorghe - Marian a intervenit, solicit6nd domnului

primar, s6 aduc6 la cunoqtiinfa membrilor Consiliului Local zonele in care se realiza extinderea

relelei de canalizare, iar'u".rtu din urm6 a ptecizat_c[ extinderea se va rcaliza in toate zonele

locuibile at6t in satul Aroneanu (zona Mugatini, Hotar s.a.) cOt qi in satul Doroban{ (zona

cimitirului s.a.).----_ 
irt.u.a[ uft. disculii nu s-au mai inregistrat, preqedintele de qedin![ supune aprobdrii

proiectul de hot6r6re qi cu qi cu 12 voturi pentru din 12 votyi valabil exprimuu este adoptatd

ude tn
Nu fost inregistrateln A

voturi tmpotrivd.Nu au fost inregistrate abtineri.

3.19. proiectul de hot[r6re cu nr. 20,475 din 28.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,extinderii

Acordului de Cooperare incheiat in data 9.10.2012 cu Asociafia Comunelor din Romflnia - Filiala

Jude{ean5 Iaqi cu un post de post de consilier juridic" - ini{iator proiect primarul comunei

Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

proiectul de hot6r0re este insolit de raportul de aprobare al iniliatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. 20.417 din 2s.07.i021; referatul de specialitateinregistrat sub numdrul

20.476din 2g.07.2021 al Compartimentului contabilitate - extirnalizat (in temeiul contractului

de prestari 'servicii incheiat intre comuna Aroneanu qi cabinet de Expertizd contabila Popa

2l



Ioana Anda nr. 700 din 22.01.2021), precum gi de avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate (,,Juridicd qi disciplin[", ,,Amen ajarea teritoriului gi urbanism, protectia mediului qi
turism" , ,,Agricultur6, activitdfi economico - financiare" qi ,, Activit6li social-culturale, culte,
invdl6m6nt, slndtate qi familie, munc6 qi protecfia social6, protec{ia copilului") inregistrate sub
nr. 20.506 din29.07.2021,in conformitate cu prevederile afi.136 alin. (8) din O.U.C. rc.5712019
privind Codul administrativ. Facem precizarea cd, la proiectul de 

'hotdrare 
nr. 20.475 din

28.07.2021 doamna consilier local Lupu Mlrioara nu a iemnat avizul comisiei intruc6t nu a
participat la lucr6ri, solicitdnd invoire.

Domnul primq u {y! la cunogtiinfa membrilor Consiliului Local faptul c6 prezentul
proiect de hotdr6re a fost ini{iat intruc6t titularul postului de consilier juridic se afld in concediul
postnatal urmOnd a_ i se suspenda raportul de serviciu pentru rorr""diu creqtere copil p6nd Ja
implinirea vArstei de 2 ani. Totodat6, dumnealui a pricizat cE intenfioneazd angajaria unui
consilier juridic pe duratd determinatd, pdnd,la revenirea pe post a titularului.

Domnul consilier local Simion Ciprian, a intervenit preciz0nd c6 postul la care face
referire domnul primar va deveni temporar vacant pe organigrama primdriei, solicitand explicalii
cu privire la motivul pentru care nu doreqte or[anizirea concursului pe primarie qi piopune
extinderea acordului de cooperare cu Asocia{ia Comunelor din Romdnia-- f itiutu fudeleana tagi
9u un post de post de consilier juridic. Avdnd in vederea solicitarea domnului consilier local
Simion Ciprian, domnul primar aprecizatcd, procedurile in sectorul public dureazdfoarte mult,
lin6nd sd men{ioneze cdnu se pune problema-achitdrii drepturilor salariale p.rt u doud posturi
(in cazul titularului postului de consilier juridic beneficiile naturd bdneascd vor fi acordate de
c6tre Casa Judeteanl de Sindtate iar in cazul postului pe perioad[ determinatd salariul va fi
suportat de c6tre Comuna Aroneanu).

Intrucdt alte disculii nu s-au mai inregistrat, pregedintele de gedinld supune aprobdrii
proiectul de hotdr6re gi cu gi cu 10 votuli penira din-12 voturi valabii expiimate este adoptat[
H.otdrdreu nr. 86 djn 29 iulie 2021. c., privir"

3.20. Proiectul de hotlrdre cu nr. 20.47g din29.07.2021 cu

gratuitr a suprafefei de 1000 mp. crtre Direcfia Generali
copilului Iaqi in vederea construcfiei unei case de tip familial
proiect primarul Comunei Aroneanu, dJ Benoni Moruzi.

L privire la: ,racordarea in folosinfi

de Asistenfl Social5 qi Protecfia

pentru 12 beneficiari,, - inifiator

Proiectul de hotdrAre este inso{it de raportul de aprobare al inifiatorului - ca instrument de
motivare inregistrat sub nr. 20.480 din 28.07.2021; referatul de specialitate inregistrat sub numdrul
20'479 din 28.07.2021 al administratorului public al Comunei Aroneanu, iuOelirl Iaqi cu atribufiiin domeniul achizi{iilor publice (in temeiul Acordului de Cooperare incheiat cu Asocia{ia
Comunelor din Romdnia - Filiala Judefeand Iaqi), precum gi de avizele favorabile ale comisiilor
de specialitate (,,Juridici qi disciplind", ,,Am enajaieaterito;iului gi urbanism, protecfia mediului
gi turism" , ,,Agriculturd, activitdli economico - financiare" $i ,, Activitl{i sociit-cutturale, culte,
invdfdmant, sln6tate qi familie, muncd qi protecfia sociald, proteclia copilului,,) inregistrate sub
nt.20,507 din29.07.2021,in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) Oin O.U.C. nr. 57/2019privind Codul administrativ. Facem preciiarea cd, la proiectul de hot6r6re nr. 20.47g din
28'07.2021 doamna consilier local Lupu M6rioara n, a iemnat avizul comisiei intruc6t nu a
participat la lucrdri, solicitdnd invoire.
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Domnul primar a adus la cunoqtiinfa membrilor Consiliului Local solicitarea depusd de

c6tre D.G.A.S.P.C. Ia;i privind acordarea in folosinfd gratuit6 a suprafe{ei de 1.000 mp. in

vederea construcliei unei-case de tip familial pentru 12 beneficiari. Totodatd domnul primar a

linut sd precizeze cd proiectul demarat de cdtre D.G.A.S.P.C. este cu finanfare european[ iar

cheltui^elile privind intrelinerea serviciului social intrd in sarcina D.G.A.S.P.C. Iaqi.

in ceea ce priveqte amplasamentul ce urmeazd a fi dat in folosinlE gratuitd pentru

obiectivul mai sus menlionat, domnul primar aprecizat cd acesta se afl[ in intravilanul satului

Doroban{, in apropierea Parcului.
in ceea ce privegte beneficiarii serviciului social, ace;tia vor putea_ fi incadrali in

inv6fdmdntul de mas6 - la gcoala gimnaziald din localitate, iar in cazul celor cu probleme

speciale vor fi transportali cdtre qcolile speciale de pe raza municipiului laqi, costurile

tiansportului fiind de asemenea in sarcina D.G.A.S.P.C. Iaqi.

intrucdt alte disculii nu s-au mai inregistrat, preqedintele de gedintd supune aprob6rii

proiectul de hot[r6re gi cugi cu 72 voturi pentru din 12 voturi valabil exprinqate este adoptata
'Hotdrbrea nr, 87 din 29 iulie 2021cu privire la aprobarea'. ,,acordareatn folosintd. srotuitd u.

voturi impotrivd. Nu au fost iruegistrate ablineri.
Nu au fost inregistrate

3.21. proiectul de hot6rdre cu nr. 20.481 din 28.07.2021 cu privire la: ,rtrecerea din domeniul

public al Comunei Aroneanu qi din administrarea Consiliului Local Aroneanu a drumului comunal

DC 17 (Aroneanu - Rediu Aldei) in domeniul public al Judefului Iaqi qi in administrarea

Consiliului Judefean Iaqi,, - ini{iator proiect primarul Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

proiectul de hotdr6re este insolit de raportul de aprobare al ini{iatorului - ca instrument de

motivare inregistrat sub nr. 20.483 din 28.07.i021; referatul de specialitate inregistrat sub numdrul

z0.4gz din 2g.07.2021 al administratorului public al Comunei Aroneanu, judeful Iaqi cu atribulii

in domeniul achiziliilor publice (in temiiul Acordului de Cooperare incheiat cu Asocialia

Comunelor din Rom6niu - Filiulu Judeleand Iaqi), precum gi de avizele favorabile ale comisiilor

de specialitate (,,Juridicd qi disciplinil',,,Amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului

Ei tu;ism" , ,,Agriculturd, activitili economico - financiare" $i ,, Activitd{i social-culturale, culte,

invd!6mdnt, s6n6tate qi familie, muncd qi protecfia social6, proteclia copilului") inregistrate sub

nr. 20.508 dinzg,0T.z62t,inconformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr.5712019

privind Codul administrativ. Facem precizarca cd, la proiectul de hot6rAre nr. 20.481 din

ia.ol.zozt doamna consilier local Lupu M[rioara nu a semnat avizul comisiei intrucAt nu a

participat la lucrdri, solicitdnd invoire.' 
Domnul primar a adus la cunoqtiin{a membrilor Consiliului Local faptul cd master planul

judelului Iagi a f6cut obiectul modificdrii in cadrul unei gedinle de Consiliu Judelean, in cadrul

"aruiu 
a fosi inclus qi DC 17. intrucat tronsonul Aroneanu - Rediul Aldei din cadrul DC 17 nu

este inclus in domeniul public al Judelului Iaqi qi in administrarea Consiliului Jude(ean Iaqi, este

necesar trecerea acestuia in domeniul public al Judelului Iaqi qi in administrarea Consiliului

Judelean Iaqi in vederea declasificdrif tronsonului mai sus menfionat, pentru a putea face

obiectul unei investilii majore (mdrire gabarit qi capacitate portantd, rigolele, trotuare).

intrucdt alte'disculii nu s-au mai inregistiat, pregedintele de 9edin15 supune aprob[rii

proiectul de hot6r6re gi cu gi cu 12 voturi pentru din 72 voturi valabil exprilnate este adoptatd
'ttiiiiiiei 

"r. et ai" zq irun 20n-""pr'vinla up-bat"a: ,,trecerii din domeniul public al
din
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Cgnsiliwlui Judetean rasi". Nu au fost inregistrate voturi imporrivd, Nu au fost inregistrate
ablineri.

3'22' Ptoiectul de hotarare cu nr. 20.484 din 28.07,2021 cuprivire la: ,,incetarea calitrfii de
asociat a comunei Aroneanu din cadrul societrfii ECo Aroneanu s.R.L. in vederea dizolvrrii qi
incetrrii activittr{ii" - inifiator proiect primarul Comunei Aroneanu, d-l Benoni Moruzi.

Proiectul de hotdr6re este insofit de raportul de aprobare al initiatorului - ca instrument de' 
inotivare inregistrat sub nr.20.48aain zs.oz.z-02i; rEferatul a! .p.ciutitut" i*.girirat sub num[rul20'485 din 28'07'2021 al Compartimentului Contabilitate - extem alizat (inteireiul Contractuluide prestdri servicii incheiat intre comuna Aroneanu gi cabinet de Expe iii- contubild popa
Ioana Anda nr' 700 din 22.01.2021), precum gi dL avizele favorabile ale comisiilor despecialitate (,,Juridicr qi disciplind", ,,Amenajarea ieritoriului qi urb*il, ;;t.cfia mediului qiturism" , ,,Agricultutd", activitdfi economico ] firanciar"' $i ,, Activitati social-culturale, culte,invdfdm6nt, sindtate gi familie, muncd qi protec{ia sociald,'protec{ia copilului,,) inregistrate subnr' 20'509 din29.07.202l,inconformitate cu prevederile art.^136 alin. (8j din o.'U.c. nr. 57/2019privind codul administrativ.- Facem preciiarea cd, la proiectul de hotdrare nr. 20.484 din28'07'2021 doamna consilier local Lupu Mdrioara n,, u r.tnnat avizul comisiei intrucat nu aparticipat la lucr6ri, solicitdnd invoire.

Domnul primar a adus_la cunoqtiinta membrilor Consiliului Local faptul cd S.C. EcoAroneanu s'R'L' .a fost infiinfat6 in anul 2010, qi prin intermediul acesteia se realizauactivitdfile de intre{inere a drumurilor comunale qi a obiectivelor de pe .uru .orrrurei (parcuri,baza sportiv[ s'a.m.d.). Ulterior activitatea societaiii a fost suspendata, iar personalul cu atribufiiin domeniul gospoddririi comunale a fost preluat prin Asocialia comunelor din Romania -FilialaJudefeanr Iaqi. intrucat anual societatea trebuie s[ depuna situafii financiare cu toate cd nudesfEqoara activitate, domnul primar a propus incetarea ialitdfii de asociat a comunei Aroneanudin cadrul Societ[fii ECo Aroneanu S.R.L. in vederea dizolvrrii qi incetdrii activitatii.
Domnul consilier local Ghifonic Gheorghe - Marian a solicitat domnului primar sd aduc6la cunoqtiin{a membrilor consiliului Local iaca aceast[ societate are active sau datorii iardomnul primar aprecizatcl societatea nu are active, ?nregistrand doar venituri.
Domnul consilier local Simion ciprina a solicitat iomnului primar s6 aduc6 la cunoqtiinfamembrilor consiliului Local dacd comuna Aroneanu este asociat unic in cadrul cd S.c. EcoAroneanu s'R'L', iar domnul primar a precizat cd asociafii in cadrul u.ert"i societ[{i sunt:Comuna Aroneanu qi A.D.R.A.
Intrucdt alte disculii nu s-au mai inregistrat, pregedintele de qedinf6 supune aprob6rii

urDwugr rru r-au rual lnreglsuat, pre$edln
proiectul de hotrr6re gi cu gi cu 12 voturi peiru din'12 votur

r'urrr rru r-au rrar lnreglsuat, pre$edrntele de qedinfa supune aprobarii
cu^gi cu 72 voturi pentru.din 12 voturi valabii expiimai este adoptatd
29 iulie 2021 at nrirzire l, ,-, L.olol.- ?,--^.xa:: ^^t!zez" , .cu privire la aprobare a: ,,tncetdtii calitdtii de asociat a

jncetdrii activitd{ii". N;;, fb;t irr"girt""te voturi t*norrird.ffi ablineri.

Diverse, prezentarea artor probreme, situafii, opinii sau sugestii
rdspund primar, viceprimar, conJilieri, secretar general al comirnei,
aparatului de specialitate al primarului.

Domnul consilier local Ghifon-ic Gheorghe - Marian a propus domnului primarrealizarca unei qedinfei cu membrii consiliului Parohial din cadrul Bisericii Sf. NicolaeAroneanu in vederea stabilirii modului in care se vor desfdqura activit[fiile de intrefenire aspafiului din incinta bisericii cdt gi a anexei. Domnul p.ima. a precizat cd, pdndin momentulqedinfei s-a intocmit doar procesri verbal de receplie ta terminarea tucrariior?iuino obiectivul

ale cetdfenilor etc. -
personal din cadrul



de investifii ,,Restaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfdntul Nicolae - Aroneanu"'

urmand ca pe viitor sd se intocmescd procesul verbal final de c6tre constructor' Totodatd

dumnealui a precizat cd, pdnd la intocmirea procesului verbal final se vizeazd a se remedia

anumite zone afectate (dai nu acelea care au 6cut obiectul distrugerii), dupd care se va intocmi

raport de c6tre autoriiatea executivd privind toate cheltuielile suportate de cdtre Comuna

Aroneanu in perioada de implementare a proiectului (ap[, energie, salubritate, canalizatea'

ingrijirea spaliiior u.rril. O. ur.r.n.u domnul primar a propus membrilor Consiliului Local ca

pe viitor intrelinerea obiectivului sd rdmdnd tot in sarcina Comunei Aroneanu, intrucdt veniturile

bisericii sunt destul de mici raportatla costurile de intre{inere, insd dac6 consiliului Parohial va

decide in alt mod, dumnealui accepta propunere cu o singurd condifie, obiectivul s6 se menlind

la standardul actual.
Raportat la utilitatea anexei din incita Bisericii domnul primar a propus crearea unui

centru medical ltinetoterapie), avdnd in vedere cE Hramul clopotnilei este Sf' Pantelimon'

Avdnd in vedere prop"""*u'domnului primar, domnul consilier local Ghi{onic Gheorghe -
Marian a intrebat dacd locafia nu s-af preta pentru desfagurarea activitalilor specifice-unei

grddinile, iar domnul primar aptecizatca trebuie solicitata opinia D.s.P., carc avizeazd astfel de

activitAfl. . y^.--
bomnul primar a propus domnului consilier local Simion Ciprian sd inceteze campanla

de denigrare din mediul on - line, f[cdnd referire la glumele fbcute pe seama dumnealui

impreund cu directorul unei societali de asigurdri. Totodatd, dumnealui a {inut sd ptecizeze cd

datorita dumnealui ,. ,rri"" de facebookl domnului consilier local simion ciprian nu se

reg6sesc personalitafimarJute ale istoriei din perioada comunist[, dar 9i faptul cd nu a fost adusd

iuirroqiiinfa opiniei publice faptul cd imediat dupd absolvirea studiilor universitare acesta a

fost angajat. Av6nd in vedere afirmaliile domnuiui primar, domnul consilier local Simion

ciprian l-a intrebatlrao*nur primar dac6 constatdrile acestuia din urmd fac obiectul prezentei

E.af"f.f de Consili; Local, iar domnul primar a pr.ecizat cd qedinla se la afl6 la secliunea ,,

biverse" motiv pentru care poate face aceste afirmaJii'""-^" 
tr^;".irqi .ortext, d'omnul primar a afrmat cd nu era nevoie sd vind domnul consilier

local Simion ciprian din oraqul natal Bac6u pentru arezolvaanumite problemele ale aronenilor,

pentru cd aceste au fost rezoivatede c6tre persoanele care au demarat lucrdrile de dezvoltare a

comunei, pe care actualmente dumnealui le continua. De asemenea domnul primar aptecizat cd

dumnealui ingdduie anumite lucruri din prea mult bun sim!, context in 
-care, 

domnul consilier

local Simion Ciprian a reiterat domnului primar faptul cE in cadrul qedinlelor de Consiliului

Local discu{iile pe care cei doi le vor purta vor fi pur institufionale. Avdnd in vedere afirmalia

domnului consilier l,ocal Simion ciprian domnul pri-u. a afirmat c6 dumnealui nu poate discuta

institu(ional cu un ,,stalinist". Totodatd domnul primar aprecizatc[, simplu faptcd, dumnealui

este un familist il impiedica, s6-i ofere domnului consilier local Simion ciprian o replicd pe

mdsura glumelor reafi)arcin mediul on-line. tn acest context, domnul consilier simion ciprian a

reamintit domnuluiprimar cd at6t timp c6t dumnealui nu st6pdneqtelehnica din dotare orice alte

afirmalii nu-qi au .ortul, plus c6 in viala personalE dum-nealui poate face orice doreqte'

Domnul consilier local Ghilonicbheorghe - Marian, a solicitat doamnei ZldvogRoxana

tn calitate O, ,"pr.r.rta.rt ul ionsiliului iocal in Consiliul de Administrafie al $colii

Gimnaziale Aron - vod6 s6 comunice membrilor consiliului Local mdsurile adoptate de cdtre

aceast6 institulie cu privire la rentltatele dezastruoase ob{inute de cdtre elevii gcolii la examenul

de capacitate. Domnul primar a intervenit, avdnd in vedere solicitarea domnul consilier local

Ghilonic Gheorghe - IMarian, precizand cd analiza rezultatelor la capacitate nu fac obiectul

consiliului de eoministralie ai qcolii. De asemenea domnul primar a afirmat cE aceastd disculie

a fost purtatb c, cad.el" didactice qi in anii anteriori, considerdnd cd este cupla cadrelor pentru

c6 ingaduie elevilor s6 ajunga in clasa a vIII a frtd a fi capabili s6 oblind minim nota 5 la

examenul de capacitate. De asemenea domnul primar a preciiat c6, gcoala va face obiectul unei

monitorizarii mai ales la materiile care fac obiectul examenului. Doamna consilier local zldvog



Roxana, a intervenit specificand c5 in anul gcolar 2o2O -2021 actulde invdfdmant s-a desfbgurat
in mod preponderent in mediu on - line, motiv pentru care se explica aceste rezultate. Avand
vedere afitmalia doamnei consilier local Zldiog Roxana, domnul primar 

^ ir""t i"^"
surprinzStor anul acesta rezultatele au fost mai buni decdt ?n anii precedenli, motiv pentru care
nu se poate afirma cd acesta este motivul rezultatelor slable ob{inute de elevii $colii Gimnaziale
Aron - Vod[.

Domnul consilier local Zavastin Mihai - Cristian a reiterat c6 in cadrul qedinfei
extraordinare convocate de indatd in data de 22 aprilie 2021 precum gi in cadrul gedinleior
ordinare din29 aprilie 2021 qi 27 mai 2021 a informat autoritate; public6 local6 despre faptul cd
trecerile spre drumurile care au fbcut obiectul asfaltlrii nefinali)arc. sunt intr-o stare aproape
impracticabild, cu toate ci in aceast6 perioadd au fost adoptate unele solulii de urgenfi pentru ca
aceste treceri sd fie practicabile. Domnul viceprimar a propus ca in zonele menfionate de c[tre
domnul consilier localzavastin Mihai - cristian s6 fi pus urtatt ftezat.

Nu au fost inregistrate alte discufii.
Ordinea de zi fiind epuizatd, alte probleme nemaifiin d prezentate, pregedintele de qedin{d

declard ?nchise lucr[rile gedinfei ordinare, in conformitate cu prerede.ile it grtu..rtului deorganizarc si Func(ionare a consiliurui Local al comunei Aroneanu.
SemnSturile pregedintelui de gedin{6 gi ale secretarului general al comunei, inconformitate cu prevederile art. 138 atin. 1io; din o.u.G. w.-57/2019 privind codul

administrativ.

Secretar general al comu Aroneanu
A andru
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