ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BOGDANITA
PRIMAR

CONVOCARE
In baza dispozitiei Primarului comunei nr. 59 din 20.04.2021 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 -26aprilie-.2021 ora 8.00,avand urmatorul proict al orinei de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executier bugetare la
sfarsitul anului 2020
2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea bugetului local pe anul
2021.
3.PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Programului anual de
achizitii -2021.
4. PROIECT DE HOTARARE -privind anularea dobânzilor, penalităţilor şi
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al
comunei Bogdanita,in conditiile legii,pe anul 2021.
5.Intrebari interpelari.
Convocarea se va transmite in format electronic,astazi 20.04.2021 fiecarui
consilierilor,invitatilor si se va afisa la sediul UAT Bogdanita si in locurile de
afisaj publice.
Comisiile de specialitate se vor intruni vineri 23.04.2020,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 20.04.2021
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
26.04.2021
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 26.04.2021,in sedinta cu caracter ordinar a Consiliului local Bogdanita
In baza dispozitiei Primarului comunei nr. 59 din 19.04..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.
Presedinte de sedinta este D-l consilier MIRCEA NECULAI COSTEL.
Ca invitati participa D-l Armeni Ilior,contabil al institutiei.
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.
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 executier bugetare la sfarsitul anului
2020
2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.
3.PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Programului anual de achizitii -2021.
4. PROIECT DE HOTARARE -privind anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor
aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al comunei Bogdanita,in
conditiile legii,pe anul 2021.
5.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 referatul de aprobare la proiectul de hotarare -privind PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executier bugetare la sfarsitul 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 Burdujanu Ion-intreaba
- ce s-a finantat la cadastru cu suma de 25.000 lei.-la invatamant 1850-pregatire
profesionala –la iluminat public ce reprezinta forta motrica si 15.000 lei la transport-invatamant.

D- contabil explica: 25.000 lei s-a finantat cadastru la lucrarile din intravilan,15.000 lei
transportul-naveta la cadrele didactice,capt. 65.04-reprezinta tichetele de vacanta. In acest an un
se mai acorda vaucere de vacanta.
D-l consilier Bleoju Costel ce cheltuieli sunt la cap. SVSU si paza.
D-l contabil arata ca aceste cheltuieli reprezinta aprovizionare cu materiale din dotarea
SVSU pentru ca acesta sa poata functiona.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare.
In urma supunerii la vot,prin ridicarea mainii de catre 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 referatul de aporbare la proiectul de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe
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 Burdujanu Ion:
-bugetul trebuie discutat si aprobat pe articole.
-unde a fost repartizata suma de 100000 lei si de ce primarul nu a soliictat o suma mai
mare de la Consiliul judetean.
-trebuie o transparenta mai mare in elaborarea bugetului fiind necesar discutarea acestuia
pe sate.
-nu a vazut procesul verbal de afisare a bugetului,asa cum specifica legea cu 15 zile
iniante de aprobare.
-banii din buget trebuie folositi in folosul comunitatii.
-Consilier si citeasca legislatia,sa voteze in cunostinta de cauza sis a fie cinsstiti cu
alegatorii si cetatenii din comuna.
-sedintele de Consiliul local sa se faca si pe sate.
D-l primar specifica ca suma de 100000 lei se va repartiza pentru reparatii la caminul
cultural. S-au repartizat sume mai mari la comunele unde sunt camine de batrani.
D-l Chescu Ionela arata ca la la Ibanesti s-au repartiza de la Consiliul judetean sume
foarte mari si nu au camin de batrani.
D-l consilier Bleoju Costel-nu s-a publiocat pe pagina de internet proiectul de buget.
-nu este de accord ca sedintele sa se desfasoare pe sate intrucat ar fi galagie sim nu s-ar
putea desfasura sedintele.
D-l consilier Mircea Neculai Costel:
-solicta sa se faca cel putin un proiect European pentru dezvoltarea zonei.
-der ce nu s-au finalizat lucrarile la camin de anul trecut sis a fie platite din bugetul pe
anul trecut.
D-l primar specifica ca vremea nefavorabila nu a permis finalizarea lucrarilor iar banii sau dus in fondul de rulment.
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 cu 10 voturi “pentru”si 1 abtinere a D-lui consilier Burdjanu Ion.

La punctual 3 de pe ordinea de zi d-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a
prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotarare - aprobarea Planului de achizitii publice si
strategia pe 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 Burdujanu Ion
-in ce consta programul de achizitii si daca s-a adus la cunostinta publica.
-orice proiect de hotarare trebuie discutat cu cetatenii si nu trebui tratat la diverse.
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 cu 10 voturi “pentru”si 1 abtinere.
La punctual 4 de pe ordinea de zi d-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a
prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotarare - privind anularea dobânzilor, penalităţilor
şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al comunei
Bogdanita,in conditiile legii,pe anul 2021.
D-l contabil Armeni Ilior prezinta raportul de specialitate.
Comisia juridica, reprezentata prin D-l consilier Burdujanu Ion prezinta avizul favorabil,
Discutii:
D-l consilier Burdujanu Ion
-a discutat proiectul de hotarare
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 cu 10 voturi “pentru”si 1 abtinere.
La punctual 5 de pe ordinea de zi d-l presedinte solicita d-lui secretar sa prezinte analizei
activitatii de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pe anul 2021.
Discutii:
D-l viceprimar Moraru Maria:
-pune in discutie o solicitare a D-lui Vrinceanu lili de a renova podul din fata locuintei,de
pe drumul public.
-la Cartibasi D-l Onut Adrian are stana in curte iar vecii au rfacurt sesizar in acest sens.
D-l consilier Mircea Neculai Costel arat ca referitor la amplsarea stanilor erste un ordin
prin care Agentia de Mediu ar trebui sa ia masuri.
D-l consilier Burdujamu Ion :
D-l viceprimar sa prezinta la urmatoarea sedinta o informare cu stanile din zona.
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

