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Nr.188 din 28.09.2018
PROCES - VERBAL
AL $EDINTtrI DE ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AI, COMUNEI CORLATENT DIN 28.09.20I8.
Ora 12 - desfaturati in Sala de sedinle a Primlriei Comunei Corliteni
gedinla a fost convocata prill Dispozitia primarului Comunei Corleteni nr-l23 din 20.09.2018.
La sedinta au fost convocati un numar de 11 consilieri si sunt prezenii I 1 consilieri locali .
Este prezeni la $edinla primarul Comunei Corlateni dl. ing.Gavril Costel Calalin.
Mai sunr prezenti la Sedinfa dl.consilier personal al dlui.primar dl.Epure llie Eugen, dna. Lu casu Alina relerent
conlabil, precum si dl.Gavril Constanti\ preotul Berbeci Consiantin si dl. Cureliuc Constantin.
Preotul Berbcci Constantin intervine si explica prezenta sa la sedinta prin faptul ca doreste sa invite membrii consiliului
local la Siujba de sfintire a clopotnitei din Corlatenicare va avea loc duminica 7 octombrie 2018.
lntcrvine si dl. Cenrusca lonut care arata ca doreste prezentarea raportului in calitate de administrator al SC
605PODARII CORI-ATENI la inceputul sedintei intrucat a intervenit o problema la retea si trebuie sa plece pe leren.
Dl.consilier Husac Vasile infonneaza asupra avariei la reteaua de 1a Vladeni iar dl.Zaharii Pelrica intreaba care este situatia

contorizarii benefi ciarilor.
Intervine si dl.primar si apreciaza activitatea societatii ca fiind promitatoare pentru viitor apoi se refera pe scurt la stadiul
licitatiilor pentru proiectele prin PNDL.
Dl- Zaharii arata ca sczonul de pescuit s-a incheiat si ca e posibil sa apara dificultati financiare pana ]a deschiderea noului
sezon. Si dl. Cernusca Sandu intervine si intreaba daca se pot acoperi cheltuielile pana la noul sezon. aratand ca iazul trebuie
exploatat si pesfele trebuie scos.
ledinla incepe cu ceremonia de intonare a Imnului de stat al Romaniei.
Presedintele de sedinta- di. Bosac Marinel declara deschisA sedinla ordinara de lucru a Consiliului Local al Comunei
Corlateni constatand Sedinfa legal constituitd fiind prezenti I 1 din cei ] 1 consilieri convocafi.
Acesta prezintA ordinea de zi $i intreabe daca sunt de adus completari h ordinea de zi.
Ordiiea de zi supusa la vot de caire presedintele de sedinta este aprobati cu unaninitate de voturi.
\e r-ece la frimlll puncr oe ordinea de /i

Declaratii oolitire. IntrebAri. Interoeliri. petitii.

Nu sunt aspecte la acest punct-

zi

Aprcbarea procesului-verbal al s€dintei ordinnre a Consiliului Local
a sedintei extraordinare din 07.09.2018 .
Nu sunt obiectiuni la procesele verbale apoi aceslea sunt supuse la vot pe rand si aprobatc cu 10 voturi .,pentru,. si
1 ablinere ( dl. consilier local Butincu Valentin Corneliu ) .
Proiect de hotarare privind rectificarea bug€tului local al Comunei
Se trece 1a urmatorul punct pe ordinea de

.

Se trece la

pctul.2 p€ ordinea de

rllteni din 31.08,2018;i respectiv

zi

Corl5teni pentru anul 20I8.
Prezinta materialele dl.primar in calibre de initiator.
lntervine dl.consilier Husac Vasile si arata ca in consiliul de admi istratie al scolii s-a decis sa nu se mai acorde burse de merit
la clasele mici iar banii sa fie folositj pentru premierea elevilor si cadrelor cu rezuitate foarte buneDl-Mihalache CrlAlin intervine cu reledrea 1a lucrarile penfu iazurile care s-au facut si arata ca asteapta si iazul de la
Carasa sa fie refacut.
I)l.pdmar amta ca are jn vederea acest lucru si spune ca lucrarile la proiectul de alimentarc cu apa vor incepe mai itrlai la
Carasa si Podeni , localitati carc nu aua apa.
Nefiind alie discutii legnte de proiect, presedintele de sedinta supune la vot proiectul propus .
Acesta este aprobat cu unanimitate de voturi (11 voturi ,,pentru,, )

zi

Se trece la umatorul puncl pe ordinea de
Proiect de hotdrere privind aprobarea clasilicarii unor drumuri d€
interes local ca drumuri comunale.
Prezinta materialele dl.primar si arata inca o data cat de importante sunt aceste drumuri comunale mai ales pentru alocare
de fonduri de la bugetul national sijudetean. Prezinta dl.primar consilierilor prezenti trasele drumurilor propuse a fi clasificate
ca drumuri comunale.
Nefiind alte discutij si propuneri legate de proiect, presedintele de sedinta supune la vot proiectlrl si accsta este aprobat cu
unalrimir"re de voluri f. I roruri .. pennu.. ).
Se trece la urmAtorul punct pe ordinea de
Proiect de hotdrare privind d€semnar€a reprezenlantului consiliului
local Corlateni in cadrul consiliului de administratie al Scolii Gimtraziale Nr.1 Corlateni.
Prezinta materialelc dl.I{usac Vasile iar apoi dl.Zaharii Petrica il propune pe dl.. Crupa Ioan.
Nefiind alte discutii si propuneri iegate de proiect, presedintele de sedinta supune la vot proiectul si acesta este aprobat cLr
unanimitate de voturi. ( 10 voturi ,,pentru,, ) .
Dl.C rupa loan nI pan;cipa la \o..
Se tlece la urmdtorLrl punct pe ordinea de zi
Proiect de hotirare privind aprobarea descmnarii reprezertanluiui
consiliului local Corlaleni in comisia pentru evaluare si asigurare a calitatii in educatie, constituita in crdrul Scolii
Gimnaziale Nr.l Corlateni.
Prezinta materialele dl.Husac Vasile iar apoi propune mentinerea dlui. Zaharii in aceasta comisie.
Nefiind alte discutii si propuneri legate de proiect. presedintele de sedinta supune ia vot proiectul si acesta este apro cu
unrnimirar< Je \.Iur'. ( I 0 \orur r ..pentr,l.. J.
Dl.Zaharii Petrica nu participa ia vot.
Proiect de hoterare privind aprobaren acordiirii unor premii special€
Se irece la umatorul punct pe ordinea de
din
cadrul
Gimnaziale
nr.1 Corlateni.
unor elevi si cadre didactice
Scolii
Dl. Husac Vasiie prezinta proiectul de hotarare si arata ca anul ftecut aceasta hotarare a a\,1lt efecte benefice
asupra rezultatelor copiilor si ca acestia trebuie motivati.
Neflind alte discutii si propuneri legate de proiect. presedintele de sedinta supune la vot proiectui si acesta este aprobat cu

zi

-

zi

unanimitate de votud. ( I I voturi ,,pentru,, )
Problcme ale activitatii curent€.
Dl. Mistreanu Constantin atrage at'entia asupra regladi iluminatului public in satul Corlateni. Dl.pdma( arata ca asfazi au
lost f'acute reglajele neccsare.
Neliind alte disculii la acest punct si fiind parcurse toate punctele aflate pe ordinea de zi presedintele de sedinta declara
inchise lLrcrarile sedintei .
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