ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BOGDANITA
PRIMAR

CONVOCARE
In baza dispozitiei Primarului comunei nr. 6 din 19.01.2021 si in
conformitate cu prevedrile art.133 alin(1) lit (a) din OUG 57/2019 privind codul
administrativ se convoca Consiliul local al comunei Bogdanita,in data miercuri
27- ianuarie 2021 ora 9.00,avand urmatorul proict al orinei de zi:
PROIECT DE HOTARARE -privind acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la incheierea
exercitiului bugetar al anului 2020-initiator-primarul comunei.
PROEICT DE HOTARAREpentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Consiliului local Bogdanita-initiator-primarul comunei.
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Bogdanita,judetul Vasluiinitiator-primarul comunei.
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale şi amenzilor, pentru anul 2021-initiator-primarul
comunei.
PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea de către Consiliul Local a
reprezentantului care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii
gimnaziale Nr. 1 Cepesti. -initiator-primarul comunei.
Prezentarea raportului de audit pe anul 2020 prezinta D-l Armeni Ilior
contabilul institutiei.
Intrebari interpelari.
Convocarea se va transmite in format electronic,astazi 19.01.2021 fiecarui
consilierilor,invitatilor si se va afisa la sediul UAT Bogdanita si in locurile de
afisaj publice.
Bogdanita 19.01.2021
PRIMAR,
LUCIAN CIOBOTARU

RO M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOGDANITA
CONSILIUL LOCAL
– Telefon/fax : 0235/428860 , E– secretar@bogdanita.ro

LISTĂ DE PREZENȚĂ
a consilierilor locali prezenți la ședința
Consiliului local al comunei BOGDANITA, județul Vaslui
27.01.2021
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Numele si prenumele

Apartenenta politica

Bleoju Viorel Costel
Burdujanuu Ioan
Dodoi Daniel-George
Moraru Marian
Mircea Neculai Costel
Vrincianu Daniel Radu
Malanca Tanase Dumitru
Balan Costica
Gorea Adrian
Chiper Ionel
Chescu Ionel

Partidul ALDE
Partidul ALDE
Partidul Social Democrat
Partidul National Liberal
Partidul National Liberal
Partidul National Liberal
Partidul Pro Romania
Partidul Pro Romania
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul ALDE

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
Vergil Ursu
___________________

Semnatura

RO M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOGDANITA
CONSILIUL LOCAL
– Telefon/fax : 0235/428860 , E– secretar@bogdanita.ro

PROCES VERBAL,
Incheiat astazi 27.01.2021,in sedinta cu caracter ordinar a Consiliului local Bogdanita
In baza dispozitiei Primarului comunei nr. 6 din 19.01.2021 si in conformitate cu
prevedrile art.133 alin(1) lit (a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ Consiliul local al
comunei Bogdanita,s-a intrunit in sedinta ordinara.
La sedinta de astazi participa toti consilierii.D-l consilier Gorea Adrian a fost contactat
telephonic si a inaintat un process verbal cu punctul de vedere asupra proiectelor de hotarare.
Deasemeni mai participa D-l Armeni Ilior contabilul institutiei, D-l inspector de
specialitate –cadastru Bonca Ion precum si D-l Onut Marin,un cetatean al comunei.
Presedinte de sedinta este D-l consilier Malanca Tanase Dumitru.
Pentru inceput, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Bogdanita,D-l
Ursu Vergil supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali
şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste
conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în
şedinţa anterioară,asa cum prevede art.138 alin (15) din OUG nr. 57/2019 privind codul
administrative.
D-l consilier Burdujanu Ion solicita completarea procesului verbal cu urmatoarea
mentiune: D-l consilier Bleoju Costel propune pentru functia de viceprimar pe D-l consilier
Dodoi George Daniel.Ca urmare a propunerii D-l consilier Dodoi Daniel George arata ca nu este
de accord cu propunerea facuta si nu doreste a fi mnetionat pe buletinul de vot.
In urma supunerii la vot,prin ridicarea mainii de fiecere consilier,nefiind alte opinii
procesul verbal de la sedinta din luna decembrie se aproba in unaimitate de voturi.
In continuare d-l presedinte da citire proiectului ordinei de zi:
1- PROIECT DE HOTARARE -privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului
local al deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la incheierea exercitiului bugetar al anului
2020-initiator-primarul comunei.
2-PROEICT DE HOTARARE-pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local Bogdanita-initiator-primarul comunei.
3-PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Bogdanita,judetul Vaslui-initiator-primarul
comunei.
4-PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale şi amenzilor, pentru anul 2021-initiator-primarul comunei.
5-PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea de către Consiliul Local a
reprezentantului care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale Nr. 1
Cepesti. -initiator-primarul comunei.
6-Prezentarea raportului de audit pe anul 2020 prezinta D-l Armeni Ilior contabilul
institutiei.
7-Intrebari interpelari.

Se supune la vot proiectul ordinei de zi.
Ordinea de zi se aproba in unanimitate de voturi..
La primul punct de pe ordinea de zi d-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a
prezenta raportul de avizare la proiectul de hotarare -privind acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la incheierea exercitiului bugetar
al anului 2020.
D-l contabil Armeni Ilior prezinta raportul de specialitate.
Comisia de buget,reprezentata prin D-l consilier Malanca Tanase prezinta avizul
favorabil.
Discutii:
D-l consilier Burdujamu Ion intreaba pe D-l contabil in ce consta mai exact excedentul
bugetar mentionat in proiectul de hotarare.
D-l contabil explica ca suma mentionata reintregeste bugetul pe anul 2020,asa cum
prevede legislatia in vigoare si un sunt propuneri pentru anul 2021.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare.
In urma supunerii la vot,prin ridicarea mainii de fiecere consilier,proiectul de hotarare se
aproba in unanimitate de voturi.
La punctual 2 de pe ordinea de zi d-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a
prezenta raportul de avizare la proiectul de hotarare - pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului local Bogdanita.
D-l secretar prezinta raportul de specialitate.
Comisia juridica,reprezentata prin D-l consilier Burdujanu Ion prezinta avizul
favorabil,cu mentiunile descrise in raport.Deasemni sa se mentioneze in regulamnet locul de
desfasurare a sedintelor,respectiv sediu Primarie,scollile din Cepesti,Coroiesti si Tunsesti precum
si la caminul cultural.Materialele la comisii sa se transmita din timp pentru a fi studiate de
membrii comisii:
Discutii:
D-l consilier Burdujanu Ion:
-nu s-a achitat indemnizatia de consilier pe luna noiembrie-2020.
-fiecare consilier are conform art. 65-71 din regulament obligatii si atributii.
-materialele,respectiv proiectele de hotarare supuse dezbaterilor sa fie inaintate
consilierilor in termen legal si prin mijloace electronice.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare.
In urma supunerii la vot,prin ridicarea mainii de fiecere consilier,proiectul de hotarare se
aproba in unanimitate de voturi.
La punctual 3 de pe ordinea de zi d-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a
prezenta raportul de avizare la proiectul de hotarare - privind aprobarea organizării reţelei
şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Bogdanita,judetul Vaslui
D-l secretar prezinta raportul de specialitate.
Comisia de invatamant, reprezentata prin D-l consilier Bleoju Viorel Costel prezinta
avizul favorabil,
Discutii:
D-l consilier Burdujanu Ion
-solicita D-lui primar ca la sedintele de Consiliul local unde se discuta activitatea scolii
sa fie invitata si D-na Director.

-D-l contabil sa verifice decontarea abonamnetelor cadrelor didactice pe timpul
pandemiei,cand nu au fost prezente fizic la sediul scolii.
D-l consilier Chescu Ionel arata ca organelle de popitie oblige scoala sa monteze camera
de luat vederi,ceea ce solicita bugetul scolii.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare.
In urma supunerii la vot,prin ridicarea mainii de fiecere consilier,proiectul de hotarare se
aproba in unanimitate de voturi.
La punctual 4 de pe ordinea de zi d-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a
prezenta raportul de avizare la proiectul de hotarare - privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, precum şi a taxelor speciale şi amenzilor, pentru anul 2021.
D-l contabil Armeni Ilior prezinta raportul de specialitate.
Comisia de buget,reprezentata prin D-l consilier Malanca Tanase prezinta avizul
favorabil.
Discutii:
D-l consilier Burdujamu Ion intreaba pe D-l contabil in ce consta mai exact excedentul
bugetar mentionat in proiectul de hotarare.
D-l contabil explica ca suma mentionata reintregeste bugetul pe anul 2020,asa cum
prevede legislatia in vigoare si un sunt propuneri pentru anul 2021.
Discutii:
D-l consilier Burdujanu Ion solicita ca pentru persoanele fara venit sa un se majoreze
impozitele in acest an.
Supusa in discutie propunerea D-lui consilier un este insusita
Pentru eliberarea copiilor unor documente din arhiva sa nu se perceapa taxe.
Se supune la vot propunerea D-lui consilier si se aproba cu 10 voturi si o abtinere a D-lui
consilier Bleoju Costel.
D-l consilier Malanca Tanase:
- solicita D-lui primar ca taxa de salubrizare sa fie platita de orice persoana care are
domiciliul si proprietati in comuna.
D-l consilier Chescu Ionel arata ca in comuna vecina Bogdnesti sunt pubele la fiecare
locuinta ceea ce ar trebuie facut si la Bogdanita.
D-l consilier Burdujanu Ion:
- solicita D-lui primar sa infiineze puncte de colectare mai aproape de locuinte.
-sesizeaza pe D-l viceprimar ca la podul de la Cepesti in dreptul locuintei lui Macovei
Vasile si Mereuta Vasile sunt foarte multe deseuri aruncate ceea ce reprezinta un focar de
infectie.Intreaba pe D-l viceprimar cine o sa colecteze aceste gunoaie.
Se pune in discutie taxa/vizarea anuala a autorizatiei pentru activitati economice.
D-l consilier Burdujanu Ion propuneo taxa de 750 lei.
Se supune la vot. Cu 2 voturi pentru 8 abtineri si 1 vot impotriva propunerea D-lui
consilier se respinge urmand ca taxa sa ramana cea propusa de 250 lei.
D-l consilier Bleoju Viorel Costel arata ca la nivelul comunei magazinele satesti un fac
vanzare si un au o putere económica sa achite taxe ca la oras fapt pentru care este de acord cu
taxa de 250 lei.
D-l consilier Mircea Neculai Costel solicita D-lui viceprimar sa asigurea cu o firma
specializata vitanjarea foselor din comuna intrucat multe locuinte revarsa apa menajera in
santurile de la drumul judetean,
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare.

In urma supunerii la vot,prin ridicarea mainii de fiecere consilier,proiectul de hotarare se
aproba in unanimitate de voturi.
La punctual 5 de pe ordinea de zi d-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a
prezenta raportul de avizare la proiectul de hotarare - privind desemnarea de către Consiliul
Local a reprezentantului care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale
Nr. 1 Cepesti. -initiator-primarul comunei.
D-l secretar prezinta raportul de specialitate.
Comisia de invatamant, reprezentata prin D-l consilier Bleoju Viorel Costel prezinta
avizul favorabil,
Discutii:
D-l consilier Burdujanu Ion nu este de accord cu propunerea D-luii primar si propune pe
D-l consilier Chescu Ionel.
D-l consilier Malanca tanase propune pe D-l consilier Mircea Neculai Costel.
Fiind mai multe propuneri se supun la vot,prin ridicarea mainii de fiecare consilier.
D-l consilier Moraru Marian: voturi pentru-3,impotriva 3,abtineri-4.
D-l consilier Chescu Ionel: voturi pentru-3,impotriva 2,abtineri-5.
D-l consilier Mircea Neculai Costel: voturi pentru-5,impotriva 0,abtineri-5.
Intrucat D-l consilier Mircea neculai Costel a intrunit cel mai mare numar de voturi se
desemneaza ca reprezentant al CL in Consiliul de administratie a scolii
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare.
In urma supunerii la vot,prin ridicarea mainii de fiecere consilier,proiectul de hotarare se
aproba in unanimitate de voturi.
La punctual 6 de pe ordinea de zi d-l presedinte de sedinta da cuvantul D-lui Armeni Ilior
pentru a prezenta raportul de audit intocmit de catre auditoul desemnat de ACOR in luna
octombrie 2020 precum si prezentarea masurilor si termenor de remediere a deficientelor.
Discutii:
D-l consilier Burdujanu Ion solicita D-lui primar si D-lui contabil sa faca o prioritatea
din compatibilitatea programelor de la Registrulagricol sic el impozite sit axe pentru a fi o
corelatie in timp real a acestora date. Deasemeni soliicta sa li se transmita si consilierilor cate
un exemplar dinraportul de audit..
Nemaifiind alte discutii D-l presedinte de sedinta considera insusit de catre toti consilierii
a raportului prezentat.
La ultimul punct de pe ordinea de zi solicita inscrierea la cuvant:
D-l consilier Malanca Tanase solicita punctual de vedere al grupului de consilieri din
partea PNL ca in locului D-lui consilier Moraru Marian in comisia juridica sa faca parte un
consilier de la alt grup. D-l consilier Moraru Marian,care este ales viceprimar propune ca din
comisia juridical,in loculacestuia sa faca parte D-l consilier Chiper Ionel.
Nemaifiind alta propunere se supune la vot.
In unanimitate de voturi se aproba.
D-l Onut Marin,un cetatean din satul Cartibasi solicta extinderea retelei electrice pana la
noua limita a intravilanului in satul Cartibasi.Toti consilierii sunt de acrd cu conditia ca D-l
primar sa intocmeasca documentatia necesara in acest sens.D-l consilier Bleoju Viorel Costel
solicita s D-lui primar sa aiba in vedere extinderea retelei electrice si in alte sate acolo unde este
necesar.
D-l consilier Malanca Tanase

-solicita D-lui viceprimar sa procure accesorii pentru curatenie si despazire la
buldoexcavator.
-solicita sa se gaseasc o solutie sa fie repart buldoexcavatorul cel vechi,sa fie evaluat si
valorificat.
-la Cepesti se strica islazul comunal de catrei cei catre transporta lemne de la Padurea din
zona,trec cu carutele si fasc mai multe drumuri.
-solicita D-lui ing. Boncan Ion sa se ocupe de finalizarea amenajamnetului pastoral pe
intreaga pasune din comuna.
-persoana care se ocupa cu asistenta sociala sa aiba in vedere cazul de la familia
Bancianu de la cepesti intrucat ambii parinti consuma bauturi alcoolice si nu grija de copii
minori.
D-l consilier Burdujanu Ion:
-solicita D-lui primar sa ia masuri pentru decolmatarea,imreuna cu utilaje de la Apele
Romane a paraului Bogdana de la Hotarul cu bacanii pana in partea de nord a comunei in satul
Tunsesti.Primarul si contabilul sa aiba in vedere la intocmirea bugetului sumele necesare.
-in mapa fiecarui consilier sa se include si organigrama instituitiei pregumsi regulamnetul
de ordine interioara a salariatilor din primarie.
-sa se faca modificarile necesare la lama existent pentru a putea fi folosita la
deszapezire.
D-l consilier Bleoju Viorel Costel:
-D-l viceprimar sa aiba in vedere pana la cultivarea terenurilor a drumurilor de acces la
drumurile principale intrucat la ploi torentiale toate aluviuni se depun pe aceste drumuri.
Exmplifica in acest sens drumurile de la intrare in Cartibasi si in Tunsesti.
D-l consilier Vrinceanu Daniel:
-solicita D-lui viceprimar sa ia masuri pentrua taia vegetatia forestiera crescuta in dreptu
locuintelor lui Pletea si Modiga din Coroiesti intrucat s-a ingustat drumul.
-deasemeni solicita D-lui viceprimar sa instiinteze posesorii de utilaje agricole sa-si
curete rotile can intra de pe un drumde pamant pe asphalt,in special D-l Bonca Ion in satul
Bogdanita.
D-l viceprimar Moraru Maria:
-propune ca lucrari ce se vor face cu persoanele beneficiare a Legii 416/2001 si a celor
care fac munca in folosul comunitatii sa defriseze toata vegetatia forestiera de pe acostamnetul
drummurilor publice din comuna.
-solicita aprobarea de fonduri pentru a repara buldoexcavatorul vechi ca sa poata fi
valorificat.
-sunt persoane care au decedat iar mostenitorii nu au venit sa dezbata mostenirea pentru a
plati impozitele.
-sa se asigurea fonduri pentru modernizarea cabinetului medical uman de la Coroiesti.La
sedinta urmatoare sa fie inviitata si D-na Doctor p[entru a vedea daca paota sa continuia
activitatea si la comuna Bogdanita.
-sa se asigure fonduri pentru reparatia acoperisului de la Blocul Coroiesti unde are si
primaria un apartament.
Nemaifiind soliictari pentru inscrierea la cuvant D-l presedinte declara lucrarile sedintei
de astazi inchise.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR GENERAL AL UAT,
MALANCA TANASE
VERGIL URSU

