
Situația voturilor ședința ordinară din 27 iulie 2021 

 

 

Prezenți: 12 consilieri locali din 13 în funcție 

Absenți motivat: 1 consilier local 

 

1. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.158 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea: ,,nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și 

a amenzilor pentru anul fiscal 2022”– adoptat  cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-

au înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat abțineri. 

 

2. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.162 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea: ,,scutirilor de la 

plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea 

certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire  în cazul unei calamităţi naturale, pe anul 

2022” – adoptat  cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă. 

Nu s-au înregistrat abțineri. 

 

3. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.166 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea: ,,încadrării 

terenurilor amplasate în intravilan şi extravilan pe zone şi categorii de folosinţă, cu aplicabilitate 

în anul 2022”– adoptat  cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi 

împotrivă. Nu s-au înregistrat abțineri. 

 

4. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.170 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea: ,,reducerilor de 

la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri lunare 

sunt mai mici decât salariul minim brut pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de 

şomaj şi/sau pensie de asistenţă socială, începând cu anul 2022”– adoptat  cu 11 voturi pentru din 

12 valabil exprimate. A fost înregistrat un vot împotrivă din partea domnului consilier local Simion 

Ciprian. Nu au fost înregistrate abțineri. 

 

5. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.174 din 16.04.2021 cu privire la aprobarea: ,,cuantumului 

bonificaţiei pentru plata integrală cu anticipaţie  de către persoanele fizice a impozitului pe clădiri, 

a impozitului pe teren  şi a taxei auto datorate pentru întregul an fiscal 2022 ”– adoptat  cu 12 

voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat 

abțineri 



6. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.259 din 17.05.2021 cu privire la aprobarea:                                     

,,nomenclatorului stradal al localităţii Dorobanț din comuna Aroneanu, judeţul Iaşi”– adoptat  cu 

11 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotrivă. S-a înregistrat o 

abțineri din partea domnului consilier local Simion Ciprian. 

 

7. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.357 din 7.06.2021 cu privire la aprobarea: ,, P.U.Z. şi R.L.U. 

pentru introducere teren în suprafaţă de 17.669 mp. identificat cadastral cu nr.  67176 (nr. 

cadastral vechi 66074) în intravilan comuna Aroneanu, judeţul Iaşi în scopul construirii de 

locuințe, clădiri cu funcțiuni multiple, pentru desfășurarea de activități economice, anexe aferente 

fucțiunilor respective, racord utilități și împrejmuire, căi de acces-ridicare interdicție de 

construire”– adoptat  cu 11 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi 

împotrivă. S-a înregistrat o abțineri din partea domnului consilier local Simion Ciprian. 

 

8. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.435 din 23.07.2021 cu privire la: ,,neasumarea 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 

nivelul Comunei Aroneanu, judeţul Iaşi, pentru anul Şcolar 2021-2022”– adoptat  cu 12 voturi 

pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat abțineri. 

 

9. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.438 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,rectificării 

bugetului  Comunei Aroneanu pentru anul 2021”– adoptat  cu 11 voturi pentru din 12 valabil 

exprimate.  S-a înregistrat un  vot împotrivă din partea domnului consilier local Simion Ciprian.  Nu 

au fost înregistrate  abțineri. 

 

10. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.441 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achiziției unui 

serviciu de consultanță în vederea delegării serviciului de iluminat public de pe raza 

administrativă a Comunei Aroneanu”– adoptat  cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu 

s-au înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat abțineri. 

 

11. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.444 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achiziției unor 

servicii topo – cadastrale”– adoptat  cu 10 voturi pentru din 12 valabil exprimate. S-a înregistrat 

un  vot împotrivă din partea domnului consilier local Simion Ciprian. S-a înregistrat o abțineri din 

partea domnului consilier local Ghițonic Gheorghe – Marian. 

 



12. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.447 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achiziției unor 

servicii în vederea întocmirii proiectului tehnic (PTh) și a documentației tehnice pentru obținerea 

autorizației de construire (DTAC) și documentatiei tehnice pentru organizarea executiei (DTOE) 

pentru obiectivul de investiții  - Reabilitatre termică, extindere și creșterea eficienței energetice la 

Școala Gimnazială Aron – Vodă Corp B, sat Dorobanț, comuna Aroneanu, județul Iași”– adoptat  

cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat 

abțineri. 

 

13. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.450 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achiziției a două 

module tip container”– adoptat  cu 9 voturi pentru din 12 valabil exprimate. S-a înregistrat un  vot 

împotrivă din partea domnului consilier local Simion Ciprian. S- au înregistrat două abțineri din 

partea domnilor consilieri locali Ghițonic Gheorghe – Marian și Zavastin Mihai – Cristian. 

 

14. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.453 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,alocării unui 

sprijin financiar Parohiei Șorogari în vederea efectuării lucrărilor la casa socială din localitate”– 

adoptat  cu 11 voturi pentru din 12 valabil exprimate. S-a înregistrat un  vot împotrivă din partea 

domnului consilier local Simion Ciprian. Nu au fost înregistrate  abțineri. 

 

15. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.456 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,vânzării 

suprafeţei de teren de 598 mp. din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”– adoptat  

cu 9 voturi pentru din 12 valabil exprimate. S-a înregistrat un  vot împotrivă din partea domnului 

consilier local Simion Ciprian. S- au înregistrat două abțineri din partea domnilor consilieri locali 

Ghițonic Gheorghe – Marian și Zavastin Mihai – Cristian. 

 

16. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.459 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea:                                     

,,Regulamentului de organizare și Funcționare al Bazei Sportive Multifuncționale din sat 

Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași precum și stabilirea de taxe speciale la Baza Sportivă”– 

adoptat  cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au 

înregistrat abțineri. 

 

17. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.462 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,stadiului de 

înscriere în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activități”– adoptat  cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au 

înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat abțineri. 

 



18. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.472 din 27.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,achiziţiei unor 

servicii de proiectare și inginerie – întocmire documentații pentru obținerea avizelor acordurilor, 

întocmire studiu geotehnic și întocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Extindere rețea de canalizare în comuna Aroneanu, județul Iași”-  adoptat  cu 12 voturi pentru 

din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat abțineri. 

 

19. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.475 din 28.07.2021 cu privire la aprobarea: ,,extinderii 

Acordului de Cooperare încheiat în data 9.10.2012 cu Asociaţia Comunelor din România – Filiala 

Judeţeană Iaşi cu un post de post de consilier juridic”  - adoptat  cu 10 voturi pentru din 12 valabil 

exprimate. S-a înregistrat un  vot împotrivă din partea domnului consilier local Simion Ciprian. S-a 

înregistrat o abținere din partea domnului consilier local și Zavastin Mihai – Cristian. 

 

20. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.478 din 28.07.2021 cu privire la: ,,acordarea în folosință 

gratuită a suprafeței de 1000 mp. către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Iași în vederea construcției unei case de tip familial pentru 12 beneficiari”  - adoptat  cu 

12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat 

abțineri. 

 

21. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.481 din 28.07.2021 cu privire la: ,,trecerea din domeniul 

public al Comunei Aroneanu și din administrarea Consiliului Local Aroneanu a drumului 

comunal DC 17 (Aroneanu – Rediu Aldei) în domeniul public al Județului Iași și în administrarea 

Consiliului Județean Iași”  -- adoptat  cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au 

înregistrat voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat abțineri. 

 

22. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.484 din 28.07.2021 cu privire la: ,,încetarea calității de 

asociat a Comunei Aroneanu din cadrul Societăţii ECO Aroneanu S.R.L. în vederea dizolvării și 

încetării activității”  - adoptat  cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. Nu s-au înregistrat 

voturi împotrivă. Nu s-au înregistrat abțineri. 

 

 

 

 

 


