ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BOGDANITA
PRIMAR
Nr. 224/19.02.2021
CONVOCARE
In baza dispozitiei Primarului comunei nr. 6 3 din 19.02.2021 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 de -vineri 26- februarie 2021 ora 8.00,avand urmatorul proict al orinei de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de acţiuni si
lucrări de interes local pe anul 2021 , ce vor fi executate de către beneficiarii de
ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
2.PROIECT DE HOTARARE-privind desemnarea consilierilor locali din
cadrul Consiliului local al comunei Bogdanita, care vor face parte din Comisia de
evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei
Bogdanita
3.PROIECT DE HOTARARE -privind desemnarea persoanei care sa
reprezinte interesele UAT BOGDANITA.in Adunarea Generala a Asociaţiei
pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui.
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii noului program
de transport public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul comunei
BOGDANITA, județul Vaslui
5.Proiect de hotarare privind aprobarea nomeclaturii stradale a comunei
Bogdanita,judetul Vaslui.
6.Intrebari interpelari.
Convocarea se va transmite in format electronic,astazi 19.02.2021 fiecarui
consilierilor,invitatilor si se va afisa la sediul UAT Bogdanita si in locurile de
afisaj publice.
Comisiile de specialitate se vor intruni miercuri 24.02.2020,ora 8.00 in
vederea dezbaterii si avizarii proiectelor de hotarare,propuse pe ordinea de zi.
Sedintele Consiliului local si pe comisii vor avea loc la data si ora
stabilita la sala de sedinte a Primariei comunei Bogdanita.
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
26.02.2021
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 26.02.2021,in sedinta cu caracter ordinar a Consiliului local Bogdanita
In baza dispozitiei Primarului comunei nr.36 din 19.02.2021 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.
Intrucat mandatul de presedinte de sedinta a D-lui consilier Malanca Tanase Dumitru a
incetat D-l secretar General al UAT Bogdanita solicita sa se faca propunei pentru al;egerea unui
nou presedinte.
D-l consilier Malanca Tanase propune pe D-l consilier Mircea Neculai Costel ca
presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot.
In unanimiatet de voturi se adopta.
D-l consilier Mircea neculai Costel preiea lucrarile sedintei de astazi in calitate de
presedinte de sedinta.
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.
Nu sunt solicitari pentru competare sau modificarea procesului verbal,fapt pentru care se
supune la 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 aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes
local pe anul 2021 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii
nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
2.PROIECT DE HOTARARE-privind desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului local al comunei Bogdanita, care vor face parte din Comisia de evaluare a
performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Bogdanita
3.PROIECT DE HOTARARE -privind desemnarea persoanei care sa reprezinte
interesele UAT BOGDANITA.in Adunarea Generala a Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară a judetului Vaslui.
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii noului program de transport
public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul comunei BOGDANITA, județul Vaslui

5.Proiect de hotarare privind aprobarea nomeclaturii stradale a comunei Bogdanita,judetul
Vaslui.
6.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 aprobarea Planului de acţiuni si
lucrări de interes local pe anul 2021 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social,
conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
D-l viceprimar prezinta raportul de specialitate.
Comisia de buget,reprezentata prin D-l consilier Malanca Tanase prezinta avizul
favorabil.
Discutii:
D-l consilier Malanca Tanase :
-nu este de acord cu curatenia in cimnitirile din satele Radaiesti si cepesti intrucat este
persoana angajata.
-sa se faca o evidente a persoanele varsnice,fara ajutor si sa fie desemnata cate o persoana
de la ajurtorul social care sa-i ajute.
D-l consilier Balan Costica-arata ca la Radaiesti se depoziteaza gunoaie pe domeniul
public.
D-l consilier Vrinceanu Daniel persoanele din satul Schitu si Bogdanita apte de munca sa
faca un program in común intrucat sunt singure.
D-l viceprimar Moraru Marian propune sa se amenajeze drumul in Coroiesti de la
Stamolea la biserica.
D-l consilier Dodoi George Daniel sa se faca curatenie pe terenul de fotbal din satul
Cartibasi.
Nemaifiind alta propunere se supune la vot proiectul de hotarare prin vot deschi,ridicarea
mainii de catre fiecare consilier.
In urma numararii voturilor proiectul de hotarare se aproba in unanimitate de voturi se
aproba.
La punctul 2 de pe ordinea de zi d-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a
prezenta raportul de avizare la proiectul de hotarare privind privind desemnarea consilierilor
locali din cadrul Consiliului local al comunei Bogdanita, care vor face parte din Comisia de
evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Bogdanita
D-l secretar prezinta raportul de specialitate.
Comisia Juridica ,reprezentata prin D-l consilier Burdujanu Ioan prezinta avizul
favorabil.
Discutii:
Propuneri:
D-l Primar propune pe D-nii consilieri:Malanca Tanase si Vrincianu Daniel.
D-l consilier ChescuIonel propune pe D-nii consilieri:Burdujanu Ion si Mircea neculai
Costel.
D-l consilier Malanca Tanase propune pe D-nii consilieri:Dodoi Daniel si Mircea
neculai Costel.
Discutii:

D-l consilier Burdujanu Ion solicita sa se voteze nominal,fiecare consilier si un cate 2 asa
cum s-au facut propunerile. Din motive obiective un Doreste sa faca parte din comisie.
Se supune la vot propunerea pentru d-l consilier Malanca Tanase: voturi obtinute 8pentru si 2 voturi impotriva.
Se supune la vot propunerea pentru d-l consilier Vrinceanu Daniel: voturi obtinute 8pentru si 2 voturi impotriva.
Cei 2 consilier au intrunit majoritatea voturilor exprimate
Nemaifiind alta propunere se supune la vot proiectul de hotarare prin vot
deschis,ridicarea mainii de catre fiecare consilier.
In urma numararii voturilor proiectul de hotarare se aproba in unanimitate de voturi se
aproba.
La punctul 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 desemnarea persoanei care sa reprezinte
interesele UAT BOGDANITA.in Adunarea Generala a Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară a judetului Vaslui.
D-l viceprimar prezinta raportul de specialitate.
Comisia Juridica ,reprezentata prin D-l consilier Burdujanu Ioan prezinta avizul
favorabil.
Discutii:
Propuneri:
Discutii:
D-l consilier Burdujanu Ion:
-intreaba pe D-l primar ce eficenta are ADIvul si ce aport pentru inbunatatirea
acrtivitatilor din comuna are. Deasemeni intreaba daca este neaparat necesar ca comuna sa faca
parte din ADIV.
-solicita D-lui contabil sa expuna cat este taxa sau cotizatia anuala
-intreaba daca poate fi desemnat in locul viceprimarului si o alta persoana.
-specifi8ca ca a lucrat intr.-un sistema unde eficenta era prioritara si acest lucru ar trebui
sa fie si la nivelul UAT Bogdanita.
D-l contabil Armeni Ilior specifica ca taxa anuala este de aproximativ 1300 lei,in functie
de populatia comunei.
Referitor la persoana desemnata D-l secretar Ursu Vergil specifica:
Ordonanta de Urgentä a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
stipuleazä cä reprezentarea unitatii administrativ teritoriale în cadrul adunarii generale a
asociatilor de dezvoltare intercomunitarä este atribuitä de drept primarului, conform prevederilor
articolului nr. 132 din ordonantä: Reprezentarea în asociatiile de dezvoltare intercomunitarã si la
nivelul operatorilor regionali Comunele, orasele si municipiile sunt reprezentate de drept în
adunãrile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitarã si în adunãrile generale ale
operatorilor regionali si locali de cãtre primari Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti
ai unitãtilor administrativ-teritoriale în adunãrile generale viceprimarilor, administratorilor
publici, precum si oricãror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul
unei institutii publice de interes local".
Nemaifiind alta propunere se supune la vot proiectul de hotarare prin vot deschis prin
ridicarea mainii de catre fiecare consilier.
In urma numararii voturilor proiectul de hotarare se aproba in unanimitate de voturi se
aproba.

La punctul 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 aprobarea întocmirii noului program de
transport public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul comunei BOGDANITA,
județul Vaslui D-l viceprimar prezinta raportul de specialitate.
Comisia de buget,reprezentata prin D-l consilier Malanca Tanase prezinta avizul
favorabil.
Discutii:
D-l consilier Malanca Tanase :
-daca fluxul de calatori este mai mare decat numarul de locuri din autobuze sa se solicite
microbuze cu mai multe locuri.Sa se amenajeze drumul de la Tunsesti la Bogdanita pentru
scurtarea traseului.
D-l consilier Chiper Ionel-propune sa se mai amenjeze o statie in Cepesti la Vasluianu.
Propunerea un este insusita si de catre ceilati consilieri.
D-l consilier Burdujanu Ion arata ca in proiectul de hotarare un s-a trecu fluxul de
clatori.In acest sens sa se contacteze operatorul de transport.
In urma discutiei telefonice cu reprezentantul operatolui s-a completat si fluxul de
clatori.
Nemaifiind alta propunere se supune la vot proiectul de hotarare prin vot deschis pri
ridicarea mainii de catre fiecare consilier.
In urma numararii voturilor proiectul de hotarare se aproba in unanimitate de voturi se
aproba.
La punctul 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 aprobarea nomeclaturii stradale a comunei
Bogdanita,judetul Vaslui.
Comisia de buget,reprezentata prin D-l consilier Malanca Tanase prezinta avizul
favorabil.
Discutii:
D-l consilier Burdujanu Ion sa se modifcie poz. 5- strada Stanjeneilor.
Nemaifiind alta propunere se supune la vot proiectul de hotarare prin vot deschis pri
ridicarea mainii de catre fiecare consilier.
In urma numararii voturilor proiectul de hotarare se aproba in unanimitate de voturi se
aproba.
La ultimul punct de pe ordinea de zi solicita inscrierea la cuvant:
D-l viceprimar solicita D-lor consilier sa aprobe fonduri pentru a procura mai multe
containere in sate si de a amenaja mai multe pltforme.
D-l consilier Malanca Tanase
-solicita D-lui viceprimar sa informeze crescatorii de animale cu depozitarea gunoaielor
de grajd.
-ce se intampla cu islazul de la Coroiesti.In acest an sa nu se mai inchirieze la personae
din alta localitate.
-D-l viceprimar sa schimbe ora de functionare a iluiminatului public.
-Firma care aduce piatra pentru drumurile satesti sa se ocupe si cu imprastierea acestei si
reprofilarea drumurilor.
-Sa se amenajeze parcarea din fata primariei si sa se repare garajul;.

-Sa se finalizeze PUG pentru a putea locuri de casa.
D-l consilier Burdujanu Ion:
-este de accord cu D-l Malanca tTanase sa se stabileasca functionarea iluminatului public
intr-un mod cat mai economic.
-d-l viceprimar sa aduca la cunostinta prevederile Orsdonantei 55 privind cainii fara
stapani sis a-I avertizeze pe cei care incalca legislatia.
-persoanele apte de munca de la ajutorul social sa curate santurile acolo unde nu locuieste
nimeni.
-sa se verifice lucrarile de la podul din satul Bogdanita intrucat acesta se deterioreaza.
-Daca primaria are in atributii sa verifice firma care adduce masa calda intrucat
mancarea nu este de calitate si pretul este mare,eventuala sa se identifice o alta firma.
-sa se faca o prioritate in vederea decolmatarii paraului Bogdana,imdeiat duipa aparitia
cifrelor de buget.
D.ra Ursu Anca Elena,prezenta la sedinta consiliului local face urmatoarele precizari:
-referitor la masa calda nu a auzit discutii in randul benefiarilor ca macarea nu ar fi de
calitate.
-arata faptul ca in satul Cartibasi trebuie repart urgent drumul satesc.
-sa se actualizeza pagin Web a Primariei.
D-l consilier Dodoi George arata ca drumul de la Tunsesti in sat se strica intrucat nu mai
sunt santuri,in special in dreptul locuintei lui Feraru.
Nemaifiind soliictari pentru inscrierea la cuvant D-l presedinte declara lucrarile sedintei
de astazi inchise.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR GENERAL AL UAT,
MIRCEA NECULAI COSTEL
VERGIL URSU
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Vrincianu Daniel Radu
Malanca Tanase Dumitru
Balan Costica
Gorea Adrian
Chiper Ionel
Chescu Ionel

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

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
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