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ROMANIA
JUDETUL IA$I

PRIMARIA ORA$ULUI PODU ILOAIEI

fional5 nr. 53, Podu Iloaiei, jud. Iagi Telefon 0232-7 40646 Fax 0232-740605

817 din 0l.ll. 2016

CATRE
Asociatia pentru Dezvoltare, Transparenta si

Participare Publica "Civica"
Oras Iasi, str. Anton Crihan, nr.8, bl.Dl6, judetul Iasi
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Avind in vedere cererea dumneavoastra conform Legii 544,'2011 privind

I acces la informatii, v[ transmitem copii dupa ordinea de zi si procesul verbal

intei din data de 30.09.2016. Mentionam de asemeni ca pe ordinea de zinu a

nitiat nici un proiect de hotarire privind restriction area prezentei cetatenilor in

e consiliu. Precizam ca in sala de sedinta in ziua de 30.09.2016 nu a solicitat

n cetatean din localitatea noastra sa participe la sedinta. A fost doar o simpla

ie prezentata de un cosilier PNL pe care o puteti citi in procesul verbal al
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ROMITNIA
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PRIMARIA ORAS PODU ILOAIEI

CONVOCARE

publi
In conformitate cu prevederile art. 39 alin. I din Legea nr.21512001 privind administra{ia
locald, reprublicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se convoacd Consiliul Local

al o lui Podu Ijloaiei in gedinta ordinard din data 30.09.2016 orele 14,00 in sala de ;;edinte cu

ORDIINE DE ZT
l. Proiect de hotdrdre privind modificare de buget.
2. Proiect rle hotarAre privind privind nurnire reprezentant in comisia pentru erraluarea si

calitatii a scolii Al.I.Cuza.
3. Proiect de hotarAre privind alocare fonduri pentru cadouri acordate colindlatorilor si

ilor cu ocazia srubatorilor de iama.

impodobirea orasului Podu Iloaiei

5. Proiect de hotdrAre privind utilizare
i1e cu program prelungit.

terren in vederea construirii unei crege gi a unei

6. Proiect dle hLotdrdre privind modificare HCL 1 1512010.
7. Proiect de hLotdrare privind incetare contract de inchiriere.
8. Diverse:

Membrii Consiliului local Podu Iloaiei:
1. ALEX:\ IOAN
2. ATANI\SIOV SORIN-NICOLAIE
3. CAPAI-IN'A MARIANA-LIDIA
4. CATAITAU VASILE
5. CHELARIU NECULAI
6. COJOCARIU GHEORGHE
]. CONDRE,A GARRIELA
8. COSTIN CORNELIA
9. GRADINI\RU CORNELIU MARIUS
10. IPATE CA.TALIN VIOREL
1 1. LUPU VASILE-CLAUDIU
12. MIHOC EUGEN
I 3. POSTEL].JICU STEPANIDA
14. TCACIUC CONSTANTIN
15. TODTRA$CU VTCTOR
16. VARTIC I'LENA

4. Proiect rCe hotdrdre privind alocare fonduri pentru
sarbatorile rje iarna .
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PODU ILOAIIII

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.09. 2016 in sedinta ordinara a Consiliului local al r:rasului podu Iloaiei

etul Iasi.

Inainte de inceperea sedintei secretarul orasului constata ca la sedint a dc ast:az) parlicipa
numar de 17 consilieri locali din 17 convocati sedinta fiind leeal constituita.

atribuit cite o mapa cu documentele pentru aceasta sedinta.In urma supun,:rii
august 2016 presedinte de sedinta este dna.consilier Capatina Mariana Liidia.

consilier Alexa propune un moment de reculegere pentru fostul primar Baciu petru carc a
redat. Dupa mornentul de reculegere dl. Alexa spune ca exista 2 cetateni care doresc sa participe

Dna presedlinte de sedinta supune la vot daca sedintele de consiliu local se filmeaza dc
ne straine in afara de persoanele aurorrzare si se voteaza I 1 voturi impotriva filmarii.5 voturi

tru (DNA, cosrlN' DNA coNDREA, DL ALEXA,DL LL.rpLJ.Dr-ToDtRAsctJ) si I abrinere (dt tpa-G) 
-Dl. Viceprimar

ne ca sedintele sunt publice iar cetatenii pot participa dar nu filma.
Dna.presedinte de sedinta arara cas-a convocat Consiliul local in seclinta ordinara

ta de 30'09.2016 pentru un numar de 8 puncte pe ordinea de z,i. Dna secretar solicita
limentarea ordirrei de zi cu un proiect de hotarire privind modificare de buget dcoarece adresa
a finante a venit dupa convocare. Se aprobZi cu l7 voturi pentru suplimentare. Dna consilier

C rea solicita scrlaterea de pe ordin ea de zi a ;proiectelor de la nr.3 si 4 deoarece nu are relbratul
de

l2
contabilitate ci doar cel de la serviciul administrativ. Se supune la vot propunerea si se votea;za

ALtl

oturi impotrivil scoaterii de pe ordinea de zi si 5 voturi pentru(oNn c,os rN. DNA (.oNDRL^. DL
A,DI t,UPU,DL TOI)IRASCU)

Dna presedinta de sedinta supune la vot procesul verbal din sedinta dinL 31.08.2016 care sc
ba cu 15 voturi pentru, I vot impotriva (dl.Alexa) si I abtinere (dl.l.upu).

Dna presedinta de sedinta supune la vot ordinea de zi cu 9 puncte care se aproba cu l2
pentru si 5 voturi impotriva (oNn cosrtN, DNA coNDRI-.A, DL Ar.rjxn.r)r. Luplr,Dr.Tor)rrrASCrj)
l. Proiect de hotdrdre privincl modihcare de buget.
2' Proiect de hotardre privind privind numire reprezcntant in comisia pentru evaluarea si

urarea calitatii a scolii Al.l.Cuza.
3' Proiect de hotar6re privind alocare fonduri pentru cadouri acordate colindatorilor si

rilor cu ocazia sarbatorilor de iarna.
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Fiecarui consilier'

la vot din sedinta

4. Proiect dr: hotdrAre privind alocare fonduri
ru sarbatorile dr; iarna .

5' Proiect de hotdrdre privind utihzare teren in vederea construirii unei crcge qi a unei
inile cu prograrn prelungit.

6. Proiect de hot[rare privind modificare HCL I 1512010.
7. Proiect de hotdrare privind incetare contract de inchiriere.
8. Proiect de hotbr6re privind modificare rle buset
9. Diverse:
Se trece la punctul I al ordinii de zi:

pentru impodobirea orasului Podu Iloaici



i Dna.presedinLte de sedinta prezinta proiectul de hotarire Proiect de hotardre privind

i privind acest proiect de hotarire.
t acest proiect de hotarare care este adoptat cu I 7

proiectul de hotarire privind privind numire
rarea calitatii a scolii Al.I.Cw:a.
i privind acest proiect de hotarire.

acest proiect de hotarare care se voteaza cu l6
fla in incompatibilitate.

iectul de hotarire privind aloc,are fonduri pentru

azia sarbatorilor de iarna.

privind acest proiect de hotarire.

i Dna .Capatina spune sa se faca si toti sa parlicipe. Dl.consilier Alexa llpune ca este prea
puLtin lsis a se ia cei 21000 de la copii salariatilor sis a se dea la scoala ca oric;um primesc copiii

salari{tilor acolo si sa existe transparenta. Dl. Viceprimar spune ca fiecare finna da de sarbatori
I

cadoufi si propune aprobarea proiectului in forma initiala.
i Dtta presedintede sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se voteaza cu l.i

voturilpentru si 4 abtineri( dna. costin,dna. condrea, dl.Alexa sidl. Lupu).

i Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi:

I Dnapresedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarire privind alocare fonduri pentru
inrpo{obirea orasului Podu Iloaiei pentru sar iarna .

I Dl. Presedinte de comisie da citire av nd acest proiect de hotarire.
I Dl Alexa spune ca banii din acest se deal la scoala [a premiul Vaideanu.

fonduri si pentru acest premiu. Dl. Viceprimar
entru iar cele vechi vor fi puse si pe sate.

acest proiect de hotarare care rlste adoptat cu I l)
na. Costin, dna. Condrea) .

roiectul de hotarire privind utilizare teren in
cu program prelungit.

i privind acest proiect de hotarire.
ct cu sintagma in system public pentru a nu exista
putea fr frnahzat. Dl. Primar spune ca spera ca in

acest proiect de hotarare care este adoptat cu I j'
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VOtU

votu

30.09 16.

Dna presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarire privincl modificare FICI-

10,

Presedintele de comisie da citire avizelui privind acest proiect de hotarire.
Dl consilier Alexa spune ca nu este de accord cu aceasta vinzare. Dna consilier Capatina ii

nului Alexa documentele care atesta ca aceasta vinzare sa efectuat deia. acu doar se

za cu catleir funciara ca sa se poata merge in notariat.
Dna presedinte de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care este adoptat cu 13

pentru si 4 abtineri(dl. Alexa,dl.Ipate, dna. Costin, dna. Condrea)

:

Dna presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarire privind incetare contract de

Presedintele de comisie da citire avizelui privind acest proiect de hotarir:e.

Dna presedinte de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care este adoptat cu 17

pentru
..

Dna presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarire privind morJificare de buget.
Presedintele de comisie da citire avizelui privind acest proiect de hotarire.
Dna presedinte de sedinta sullune la vot acest proiect de hotarare care este adoptat cu l7

pentru

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:diverse
Dna.presedinte de sedinta supune la vot urmatorul presedinte de sedinta in persoana dl

u Vasile se voteaza in unanimitate 17 voturi pentru.

Dl.Presedintecle sedinta declara inchisa sedinta ordinara de consiliu din data de

Drept pentru care incheiem prezentul proces verbal spre cele legale.

PRESEDTNTE DE SEDINTA
Capatina a Lidia


