I.
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXANDRU CEL BUN

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi 19.01.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei,
arătând că la şedinţă participă 15 consilieri locali din 15 consilieri locali pe funcţie.
La şedinţă participă domnul Rotaru Ion , primarul comunei , domnul Frăsinariu
Emil, secretarul comunei, domnul Robu Constantin, şeful Biroului financiar, contabilitate,
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului, domnul Neculae Gheorghe,
administrator public, domnul Adreleanu Stefan-Bogdan, consilier juridic şi Tăruş Viorel,
delegat sătesc din satul Agârcia.
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 7 din 13.01.2017.
In temeiul art. 77 din Legea nr. 393/2004 întreabă pe domnii consilieri dacă cineva
dintre consilieri are un interes personal în problemele supuse dezbaterii consiliului în
această şedinţă, în vederea consemnării obligaţiei de a se abţine de la vot.
Nu sunt cazuri.
Domnul Frăsinariu Emil ,secretarul comunei arată că dosarul cuprinzând
documentele şedinţei anterioare a Consiliului local respectiv din 28.12.2016 este la
dispoziţia consilierilor, pe masa de redactare a proceselor verbale şi procesul verbal a fost
afişat la gazeta consiliului local, în termenul legal şi roagă consilierii să-l consulte
deoarece urmează ca procesul verbal de şedinţă să fie supus aprobării consiliului local.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă supune la vot următorul proiect
al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul şi
depozitarea deşeurilor municipale către Societatea Comercială S.C. BRATNER Servicii
Ecologice SRL şi baza contractului nr. 14664 din 30.12.2016
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al
comunei Alexandru cel Bun nr. 108 din 11.12.2015 privind instituirea taxei speciale în
cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali, fără contract de
salubrizare.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.

3. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ardeleanu Stefan-Bogdan în
funcţia de consilier juridic II în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local al
comunei Alexandru cel Bun Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităţilor pe
mijloacele de transport în comun pentru anul 2017.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
5. Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Domnul Frăsinariu Emil , secretarul comunei, supune la vot procesul verbal din
şedinţa anterioară a consiliului local fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
municipale către Societatea Comercială S.C. BRATNER Servicii Ecologice SRL şi baza
contractului nr. 14664 din 30.12.2016 şi arată că referatul de aprobare şi raportul de
specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor, odată cu convocarea, fiind în mapele de
şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Domnul Neculae Gheorghe . administratorul public al comunei , prezintă anexele de
la raportul de specialitate, susţinând proiectzul de hotărâre.
Ne mai fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14 şi o
abţinere respectiv domnul Aursulesei Gheorghe. Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun
nr. 108 din 11.12.2015 privind instituirea taxei speciale în cazul prestaţiilor de care
beneficiază producătorii de deşeuri individuali, fără contract de salubrizare şi arată că
referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată
cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Domnul Lupu Sorin-Dănuţ, arată că suma de plată de o gospodărie unde sunt multe
persoane, sunt mari şi greu de suportat, lunar de beneficiarii de serviciu de salubritate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14 şi o abţinere , respectiv
domnul Lupu Sorin-Dănuţ. Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind numirea domnului Ardeleanu Stefan-Bogdan în funcţia de consilier juridic II în
cadrul Aparatului permanent al Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun şi arată că
referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor ,
odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Burdule Vasilică-Mugurel, secretarul Comisiei juridică, de disciplină,
activităţi social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre privind
stabilirea criteriilor de acordare a gratuităţilor pe mijloacele de transport în comun pentru
anul 2017 şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la
dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi.
Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Nu sunt întrebări sau interpelări.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Luminiţa Barcan

SECRETARUL COMUNEI
Emil Frăsinariu

II.
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXANDRU CEL BUN

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi 27.01.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei,
arătând că la şedinţă participă 15 consilieri locali din 15 consilieri locali pe funcţie.
La şedinţă participă domnul Rotaru Ion , primarul comunei , domnul Frăsinariu
Emil, secretarul comunei, domnul Robu Constantin, şeful Biroului financiar, contabilitate,
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului şi domnul Adreleanu Stefan-Bogdan,
consilier juridic
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 10 din 20.01.2017.
In temeiul art. 77 din Legea nr. 393/2004 întreabă pe domnii consilieri dacă cineva
dintre consilieri are un interes personal în problemele supuse dezbaterii consiliului în
această şedinţă, în vederea consemnării obligaţiei de a se abţine de la vot.
Nu sunt cazuri.
Domnul Frăsinariu Emil ,secretarul comunei arată că dosarul cuprinzând
documentele şedinţei anterioare a Consiliului local respectiv din 19.01.2017 este la
dispoziţia consilierilor, pe masa de redactare a proceselor verbale şi procesul verbal a fost
afişat la gazeta consiliului local, în termenul legal şi roagă consilierii să-l consulte
deoarece urmează ca procesul verbal de şedinţă să fie supus aprobării consiliului local.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă supune la vot următorul proiect
al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 6 mp
extindere reţea, teren aparţinând domeniului public, pentru realizarea lucrărilor de ”
Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă, satul Viişoara , comuna
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ „
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular din comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ, pentru
anul şcolar 2017-2018
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri
aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor
profesionale pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 a secretarul comunei
Iniţiator: Jitianu Mariana preşedintele comisiei de specialitate a consiliului local.
5. Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Domnul Frăsinariu Emil , secretarul comunei, supune la vot procesul verbal din
şedinţa anterioară a consiliului local fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 6 mp extindere reţea, teren aparţinând
domeniului public, pentru realizarea lucrărilor de „Extindere reţea şi branşament gaze
naturale presiune redusă, satul Viişoara , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ” şi
arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia
consilierilor, odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular din comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ, pentru anul şcolar 2017-2018 şi
arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia
consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă avizul
comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15. Hotărârea a fost aprobată
în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al
comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ şi arată că referatul de aprobare şi raportul de
specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele
de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale pentru perioada
01.01.2016 – 31.12.2016 a secretarul comunei şi arată că referatul de aprobare şi raportul
de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în
mapele de şedinţă.
Domnul Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi.
Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Nu sunt întrebări sau interpelări.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Luminiţa Barcan

SECRETARUL COMUNEI
Emil Frăsinariu

III.
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXANDRU CEL BUN

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi 09.02.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei,
arătând că la şedinţă participă 15 consilieri locali din 15 consilieri locali pe funcţie.
La şedinţă participă domnul Rotaru Ion , primarul comunei , domnul Frăsinariu
Emil, secretarul comunei, domnul Robu Constantin, şeful Biroului financiar, contabilitate,
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului şi domnul Adreleanu Stefan-Bogdan,
consilier juridic
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 15 din 08.02.2017.
In temeiul art. 77 din Legea nr. 393/2004 întreabă pe domnii consilieri dacă cineva
dintre consilieri are un interes personal în problemele supuse dezbaterii consiliului în
această şedinţă, în vederea consemnării obligaţiei de a se abţine de la vot.
Nu sunt cazuri.
Domnul Frăsinariu Emil ,secretarul comunei arată că dosarul cuprinzând
documentele şedinţei anterioare a Consiliului local respectiv din 27.01.2017 este la
dispoziţia consilierilor, pe masa de redactare a proceselor verbale şi procesul verbal a fost
afişat la gazeta consiliului local, în termenul legal şi roagă consilierii să-l consulte
deoarece urmează ca procesul verbal de şedinţă să fie supus aprobării consiliului local.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă supune la vot următorul proiect
al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi la
data de 31.12.2016, pentru obiectivului de investiţii „Modernizare strada Caişilor şi strada
Zarzărilor, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ”
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie „Modernizare strada Caişilor şi strada Zarzărilor, comuna Alexandru cel Bun,
judeţul Neamţ”
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi,
la data de 31.12.2016, pentru obiectivului de investiţii „Modernizare DC 132 - DN 15
Vaduri – Agîrcia , comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ”.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie „Modernizare drum comunal DC 132 din DN 15- Vaduri – Agîrcia, comuna
Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ”
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri
aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutive şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „URBTRANS”
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Domnul Frăsinariu Emil , secretarul comunei, supune la vot procesul verbal din
şedinţa anterioară a consiliului local fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi la data de 31.12.2016, pentru
obiectivului de investiţii „Modernizare strada Caişilor şi strada Zarzărilor, comuna
Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” şi arată că referatul de aprobare şi raportul de
specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor, odată cu convocarea, fiind în mapele de
şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare strada
Caişilor şi strada Zarzărilor, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” şi arată că
referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată
cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, la data de 31.12.2016, pentru
obiectivului de investiţii „Modernizare DC 132 - DN 15 Vaduri – Agîrcia , comuna
Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” şi arată că referatul de aprobare şi raportul de

specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele
de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drum
comunal DC 132 din DN 15- Vaduri – Agîrcia, comuna Alexandru cel Bun, judeţul
Neamţ” şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia
consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al
comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ şi arată că referatul de aprobare şi raportul de
specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele
de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind modificarea Actului constitutive şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „URBTRANS” şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate
au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.

Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Luminiţa Barcan

SECRETARUL COMUNEI
Emil Frăsinariu

IV
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXANDRU CEL BUN

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi 24.02.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei,
arătând că la şedinţă participă 15 consilieri locali din 15 consilieri locali pe funcţie.
La şedinţă participă domnul Rotaru Ion , primarul comunei , domnul Frăsinariu
Emil, secretarul comunei, domnul Robu Constantin, şeful Biroului financiar, contabilitate,
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului şi domnul Adreleanu Stefan-Bogdan,
consilier juridic
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 25 din 17.02.2017.
In temeiul art. 77 din Legea nr. 393/2004 întreabă pe domnii consilieri dacă cineva
dintre consilieri are un interes personal în problemele supuse dezbaterii consiliului în
această şedinţă, în vederea consemnării obligaţiei de a se abţine de la vot.
Nu sunt cazuri.
Domnul Frăsinariu Emil ,secretarul comunei arată că dosarul cuprinzând
documentele şedinţei anterioare a Consiliului local respectiv din 09.02.2017 este la
dispoziţia consilierilor, pe masa de redactare a proceselor verbale şi procesul verbal a fost
afişat la gazeta consiliului local, în termenul legal şi roagă consilierii să-l consulte
deoarece urmează ca procesul verbal de şedinţă să fie supus aprobării consiliului local.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă supune la vot următorul proiect
al ordinei de zi:
1. Raport privind situaţia economico-socială şi de mediu a comunei Alexandru cel
Bun , judetul Neamt ,pe anul 2016.
Raportor: Rotaru Ion, primarul comunei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, al Comunei
Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 145,5 mp
teren (134 mp extindere reţea gaze naturale, 4.5 mp branşament gaze naturale şi 7mp
branşament apă) aparţinând domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrărilor de
„Extindere conductă distribuţie gaze naturale, branşament gaze naturale presiune redusă şi

branşament apă, pe strada Viforului, satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul
Neamţ”.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii și de
personal, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun şi ale
serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local, începând cu 01.04.2017
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ şi a contului de execuţie a bugetelor speciale
ale serviciilor publice care se autofinanţează, pe anul 2016.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
7. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
aflate în domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în anul 2017
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
8. Proiect de hotărâre privind detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete
care revin instituţiilor publice, agenţilor economici. celorlalte persoane juridice, precum şi
cetăţenilor, pentru gospodărirea comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, în
Âî
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2oo2 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515 din 12.iulie 2002.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav care necesită însoţitori.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea titlului de proprietate nr. 72/317 din 4
septembrie 2000 privind de Roman Natalia.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada
1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
12. Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicat în anul 2016.
Raportor: Ciorobîtcă Carmen-Mihaela , consilier Asistenţă socială.
13. Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul Frăsinariu Emil , secretarul comunei, supune la vot procesul verbal din
şedinţa anterioară a consiliului local fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea repartizării definitive a excedentului bugetului instituţiilor publice si
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2016 si utilizarea
acestui excedent pe secţiunea de funcţionare in anul 2017, al comunei Alexandru cel Bun ,
Judeţul Neamţ şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la
dispoziţia consilierilor, odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă avizul
comisiei de specialitate.
Domnul Robu Constantin, şeful Biroului fnanciar, contabilitate, impozite dşi taxe
locale, gestionarea patrimoniului, arată că sumele sunt garanţii şi fond de rulment pentru
locuinţele ANL şi pentru viitor aceste sume vor fi păstrate în conturi speciale pentru a nu
mai afecta execuţia bugetului local , sumele vor fi purtătoare de dobîndi în favoarea
depunătorilor.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară URBTRANS şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au
fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă avizul
comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea ocupării definitive a suprafeţei de 38 mp teren din domeniul public şi a
ocupării temporare a suprafeţei de 76 mp teren, satul Vădurele, judeţul Neamţ, pentru
realizarea lucrărilor de "Alimentare cu energie electrică Complex de agrement Aqua Park
BLUE EDEN şi Hotel BLUE EDEN", satul Vădurele, str. Făbricuţei, comuna Alexandru
cel Bun, judeţul Neamţ „ şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost
puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea „Regulamentului de repartizare, închiriere şi administrare a locuinţelor
sociale şi a locuinţelor din fondul locativ aflat în patrimoniul comunei Alexandru cel Bun”
, a Criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale şi locuinţele din fondul
locativ , precum şi pentru desemnarea „ Comisiei de analiză a cererilor şi de repartizare a
locuinţelor” şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la
dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă avizul
comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi.
Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Nu sunt întrebări sau interpelări.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Luminiţa Barcan

SECRETARUL COMUNEI
Emil Frăsinariu

V.
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXANDRU CEL BUN

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi 07.03.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei,
arătând că la şedinţă participă 15 consilieri locali din 15 consilieri locali pe funcţie.
La şedinţă participă domnul Rotaru Ion , primarul comunei , domnul Frăsinariu
Emil, secretarul comunei, domnul Robu Constantin, şeful Biroului financiar, contabilitate,
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului şi domnul Adreleanu Stefan-Bogdan,
consilier juridic
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 40 din 07.03.2017.
In temeiul art. 77 din Legea nr. 393/2004 întreabă pe domnii consilieri dacă cineva
dintre consilieri are un interes personal în problemele supuse dezbaterii consiliului în
această şedinţă, în vederea consemnării obligaţiei de a se abţine de la vot.
Nu sunt cazuri.
Domnul Frăsinariu Emil ,secretarul comunei arată că dosarul cuprinzând
documentele şedinţei anterioare a Consiliului local respectiv din 24.02.2017 este la
dispoziţia consilierilor, pe masa de redactare a proceselor verbale şi procesul verbal a fost
afişat la gazeta consiliului local, în termenul legal şi roagă consilierii să-l consulte
deoarece urmează ca procesul verbal de şedinţă să fie supus aprobării consiliului local.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă supune la vot următorul proiect
al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul
de investiţie „Modernizarea străzii Sătencei, din satul Scăricica,comuna Alexandru cel
Bun, judeţul Neamţ”
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de
investiţie „Modernizarea străzii Secu, din satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun,
judeţul Neamţ”

Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Domnul Frăsinariu Emil , secretarul comunei, supune la vot procesul verbal din
şedinţa anterioară a consiliului local fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind privind privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţie
„Modernizarea străzii Sătencei, din satul Scăricica,comuna Alexandru cel Bun, judeţul
Neamţ” şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia
consilierilor, odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea străzii
Secu, din satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” şi arată că referatul
de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu
convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Luminiţa Barcan

SECRETARUL COMUNEI
Emil Frăsinariu

VI.
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXANDRU CEL BUN

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi 25.03.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei,
arătând că la şedinţă participă 14 consilieri locali din 15 consilieri locali pe funcţie.
La şedinţă participă domnul Rotaru Ion , primarul comunei , domnul Frăsinariu
Emil, secretarul comunei, domnul Robu Constantin, şeful Biroului financiar, contabilitate,
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului, domnul Adreleanu Stefan-Bogdan,
consilier juridic, Ciubotaru Constantin, delegat sătesc din satul Bisericani şi Tăruş Viorel,
delegat sătesc din satul Agârcia.
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 50 din 17.03.2017.
In temeiul art. 77 din Legea nr. 393/2004 întreabă pe domnii consilieri dacă cineva
dintre consilieri are un interes personal în problemele supuse dezbaterii consiliului în
această şedinţă, în vederea consemnării obligaţiei de a se abţine de la vot.
Nu sunt cazuri.
Domnul Frăsinariu Emil ,secretarul comunei arată că dosarul cuprinzând
documentele şedinţei anterioare a Consiliului local respectiv din 07.03.2017 este la
dispoziţia consilierilor, pe masa de redactare a proceselor verbale şi procesul verbal a fost
afişat la gazeta consiliului local, în termenul legal şi roagă consilierii să-l consulte
deoarece urmează ca procesul verbal de şedinţă să fie supus aprobării consiliului local.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezină referatul nr. 3681 din
24.03.2017 a primarului comunei , pentru imzroducerea pe ordinea de zi a unor proiecte de
hotărâre.
Supus la vot referatul a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă supune la vot următorul proiect al
ordinei de zi:
1. Raport privind situaţia economico-socială şi de mediu a comunei Alexandru cel
Bun , judetul Neamt ,pe anul 2016.
Raportor: Rotaru Ion, primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, al Comunei
Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 145,5 mp
teren (134 mp extindere reţea gaze naturale, 4.5 mp branşament gaze naturale şi 7mp
branşament apă) aparţinând domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrărilor de
„Extindere conductă distribuţie gaze naturale, branşament gaze naturale presiune redusă şi
branşament apă, pe strada Viforului, satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul
Neamţ”.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii și de
personal, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun şi ale
serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local, începând cu 01.04.2017
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ şi a contului de execuţie a bugetelor speciale
ale serviciilor publice care se autofinanţează, pe anul 2016.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
7. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
aflate în domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în anul 2017
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
8. Proiect de hotărâre privind detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete
care revin instituţiilor publice, agenţilor economici. celorlalte persoane juridice, precum şi
cetăţenilor, pentru gospodărirea comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2oo2 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515 din 12.iulie 2002.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav care necesită însoţitori.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea titlului de proprietate nr. 72/317 din 4
septembrie 2000 privind de Roman Natalia.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada
1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”

Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri
aparţinând domeniului public al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei
Alexandru cel Bun , în domeniul public al comunei Alexandru cel Bun , judetul Neamţ a
suprafeţei de 1210 mp teren situat în intravilanul satului Viişoara , comuna Alexandru cel
Bun , Judeţul Neamţ , identificată prin CF 55171
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
15. Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicat în anul 2016.
Raportor: Ciorobîtcă Carmen-Mihaela , consilier Asistenţă socială.
16. Prezentarea raportului de audit şi a deciziei nr. 39 din 30.12.2016 a Camerei de
conturi Neamţ.
Prezintă: Robu Constantin, SEFUL Biroului financiar, contabilitate, impozite
taxe locale si gestionarea patrimoniului
17. Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Domnul Frăsinariu Emil , secretarul comunei, supune la vot procesul verbal din
şedinţa anterioară a consiliului local fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Domnul Rotaru Ion , primarul comunei, arată că Raport privind situaţia economicosocială şi de mediu a comunei Alexandru cel Bun , judetul Neamt ,pe anul 2016, este
publicat pe pagina de internet a comunei Alexandru cel Bun, www.pacbnt.ro şi a fost
transmis fiecărui consilier local odată cu invitaţia pentru şedinţă.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, întreabă dacă sunt întrebări, sau
interpelări privind raportul.
Ne fiind discuţii, se trece la punctul 2 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, al Comunei Alexandru cel Bun, Judeţul
Neamţ şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia
consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă avizul
comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.

Se pune în discuţie cererea Fundaţiei „AURORA OUATU” care solicită sprijin
financiar pentru organizarea unei activităţi culturale privind promovarea tinerelor talente
şi un schimb de experenţă între şcolii particulare.
Domnul Lupu Sorin-Dănuţ, consilier local , arată că dacă se dau fonduri pentru
învăţământul particular să se dea fonduri şi pentru activităţi culturale organizate de
învăţământul preuniversitar de stat , din comună.
Domnul Rotaru Ion, primarul comunei, intervine şi spune că dacă sunt
amendamente la proiectul de hotărâre să fie clare, pentru a fi supuse la vot. Majoritatea
consilierilor vor aproba sau respinge amendamentele.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 12 şi două abţinere, respectiv
domnul Lupu Sorin-Dănuţ şi domnul Burdulea Vasilică- Mugurel. Hotărârea a fost
adoptată.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 145,5 mp teren (134 mp extindere
reţea gaze naturale, 4.5 mp branşament gaze naturale şi 7mp branşament apă) aparţinând
domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrărilor de „Extindere conductă
distribuţie gaze naturale, branşament gaze naturale presiune redusă şi branşament apă, pe
strada Viforului, satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ” şi arată că
referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor ,
odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii și de personal, pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun şi ale serviciilor publice de sub
autoritatea consiliului local, începând cu 01.04.2017 şi arată că referatul de aprobare şi
raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind
în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ şi a contului de execuţie a bugetelor speciale ale serviciilor publice care se
autofinanţează, pe anul 2016 şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au
fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă avizul
comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” şi arată că referatul de aprobare şi raportul de
specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele
de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor aflate în domeniul public al
comunei Alexandru cel Bun în anul 2017 şi arată că referatul de aprobare şi raportul de
specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele
de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice,
agenţilor economici. celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru

gospodărirea comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.21/2oo2 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobată prin Legea nr. 515 din 12.iulie 2002 şi arată că referatul de aprobare şi raportul
de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în
mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav care
necesită însoţitori şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la
dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă avizul
comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 10 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind modificarea titlului de proprietate nr. 72/317 din 4 septembrie 2000 privind de
Roman Natalia şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la
dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 1 aprilie 2017 – 30 iunie
2017 şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia
consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.

Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 12 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” şi arată că referatul de aprobare şi raportul de
specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele
de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 13 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului public al
comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ şi arată că referatul de aprobare şi raportul de
specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele
de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 14 al ordinei de zi.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Alexandru cel Bun , în domeniul
public al comunei Alexandru cel Bun , judetul Neamţ a suprafeţei de 1210 mp teren
situat în intravilanul satului Viişoara , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ ,
identificată prin CF 55171 şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost
puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14.
Hotărârea a fost aprobată.
Se trece la punctul 15 al ordinei de zi.
Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicat în anul 2016.

Doamna Barcan Luminiţa, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă sunt
discuţii privind raportul.
Ne fiind discuţii, se trece la punctul 16 al ordinei de zi.
Prezentarea raportului de audit şi a deciziei nr. 39 din 30.12.2016 a Camerei de
conturi Neamţ.
Domnul Robu Constantin, SEFUL Biroului financiar, contabilitate, impozite taxe
locale si gestionarea patrimoniului prezintă dispozitivul deciziei nr. 39 din 30. 12.2016 a
Camerei de conturi Neamţ. In timpul prezentării domnul Ion Rotaru primarul comunei
intervine cu preşizării privind sumele ce trebuie recuperate.
Se trece la punctul 17 al ordinei de zi.
Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Nu sunt întrebări sau interpelări.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Luminiţa Barcan

SECRETARUL COMUNEI
Emil Frăsinariu

VII.
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXANDRU CEL BUN

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi 27.04.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ.

Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă declară deschise
lucrările şedinţei, arătând că la şedinţă participă 14 consilieri locali din 15 consilieri locali
pe funcţie, absentând domnul Lupu Sorin-Dănuţ, fiind plecat la o instruire la Braşov.
La şedinţă participă domnul Rotaru Ion , primarul comunei , domnul Frăsinariu
Emil, secretarul comunei, domnul Robu Constantin, şeful Biroului financiar, contabilitate,
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului, domnul Adreleanu Stefan-Bogdan,
consilier juridic, Ciubotaru Constantin, delegat sătesc din satul Bisericani şi Tăruş Viorel,
delegat sătesc din satul Agârcia.
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 50 din 17.03.2017.
In temeiul art. 77 din Legea nr. 393/2004 întreabă pe domnii consilieri dacă cineva
dintre consilieri are un interes personal în problemele supuse dezbaterii consiliului în
această şedinţă, în vederea consemnării obligaţiei de a se abţine de la vot.
Nu sunt cazuri.
Domnul Frăsinariu Emil ,secretarul comunei arată că dosarul cuprinzând
documentele şedinţei anterioare a Consiliului local respectiv din 25.03.2017 este la
dispoziţia consilierilor, pe masa de redactare a proceselor verbale şi procesul verbal a fost
afişat la gazeta consiliului local, în termenul legal şi roagă consilierii să-l consulte
deoarece urmează ca procesul verbal de şedinţă să fie supus aprobării consiliului local.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă supune la vot următorul
proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, în
vederea închirierii.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării de servicii juridice-asistare şi
reprezentare în instanţă.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
3. Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul Frăsinariu Emil , secretarul comunei, supune la vot procesul verbal din
şedinţa anterioară a consiliului local fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de
hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, în vederea închirierii
şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia
consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă
sunt discuţii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14 Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de
hotărâre privind aprobarea angajării de servicii juridice-asistare şi reprezentare în instanţă
şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia
consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă avizul
comisiei de specialitate.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă
sunt discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 13şi o
abţinere a domnului consilier Aursulesei Gheorghe. Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi.
Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Domnul consilier Burdulea Vasilică-Mugurel, arată că în urma găderilor masive de
zăpadă sunt reţele de utilităţi căzute şi solicită să fie transmisă cîte o scriroare la
Romtelecom; EON Moldova, S.C. AKTA şi DELGRIND pentru a interveni îân repararea
urgetîă a reţelelor.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasilică-Mugurel Burdulea

SECRETARUL COMUNEI
Emil Frăsinariu

VIII.
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXANDRU CEL BUN

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi 26.05.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ.

Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă declară deschise
lucrările şedinţei, arătând că la şedinţă participă 15 consilieri locali din 15 consilieri locali
pe funcţie.
La şedinţă participă domnul Rotaru Ion , primarul comunei , domnul Frăsinariu
Emil, secretarul comunei, domnul Robu Constantin, şeful Biroului financiar, contabilitate,
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului şi domnul Adreleanu Stefan-Bogdan,
consilier juridic.
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 83 din 19.05.2017.
In temeiul art. 77 din Legea nr. 393/2004 întreabă pe domnii consilieri dacă cineva
dintre consilieri are un interes personal în problemele supuse dezbaterii consiliului în
această şedinţă, în vederea consemnării obligaţiei de a se abţine de la vot.
Nu sunt cazuri.
Domnul Frăsinariu Emil ,secretarul comunei arată că dosarul cuprinzând
documentele şedinţei anterioare a Consiliului local respectiv din 27.04.2017 este la
dispoziţia consilierilor, pe masa de redactare a proceselor verbale şi procesul verbal a fost
afişat la gazeta consiliului local, în termenul legal şi roagă consilierii să-l consulte
deoarece urmează ca procesul verbal de şedinţă să fie supus aprobării consiliului local.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă supune la vot următorul
proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeței de 31.8 mp
teren (31 mp extindere rețea gaze naturale, 0.8 mp branșament gaze naturale) teren
aparținând domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrărilor de “Extindere
conductă distribuție gaze naturale si branșament gaze naturale presiune redusa pe strada
Cireșului, satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt”
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 440
mp (435 mp extindere reţea şi 5 mp branşament) teren aparţinând domeniului public,
pentru realizarea lucrărilor de ” Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune

redusă” pe străzile Plopuşor, Podişului şi Poligonului, satul Bistriţa , comuna Alexandru
cel Bun , Judeţul Neamţ „
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie a terenului pentru implementarea
proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA DIN JUDEŢUL NEAMŢ IN PERIOADA 2014-2020” pentru
construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea
locuinţelor ANL şi Listei de repartizare a locuinţelor ANL, pentru locuinţele disponibile.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri
aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeţei de 6010 mp teren
aparţinînd domeniului public al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ situat în
comuna alexandru cel Bun , satul Vaduri, strada Stefan cel Mare nr. 40 Judeţul Neamţ
identificat prin nr. Cadastral 50433 şi CF 50433, în 4 loturi.
Iniţiator: Rotaru Ion, primarul comunei
7. Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Domnul Frăsinariu Emil , secretarul comunei, supune la vot procesul verbal din
şedinţa anterioară a consiliului local fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de
hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeței de 31.8 mp teren (31 mp
extindere rețea gaze naturale, 0.8 mp branșament gaze naturale) teren aparținând
domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrărilor de “Extindere conductă
distribuție gaze naturale si branșament gaze naturale presiune redusa pe strada Cireșului,
satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt” şi arată că referatul de aprobare
şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea,
fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă
sunt discuţii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15. Hotărârea a fost adoptată
cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de
hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 440
mp (435 mp extindere reţea şi 5 mp branşament) teren aparţinând domeniului public,
pentru realizarea lucrărilor de ” Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune

redusă” pe străzile Plopuşor, Podişului şi Poligonului, satul Bistriţa , comuna Alexandru
cel Bun , Judeţul Neamţ „ şi arată că referatul de aprobare şi raportul de specialitate au fost
puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii dacă
sunt discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de
hotărâre privind punerea la dispoziţie a terenului pentru implementarea proiectului
„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI
APA UZATA DIN JUDEŢUL NEAMŢ IN PERIOADA 2014-2020”
pentru
construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia şi arată că referatul de
aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu
convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii
dacă sunt discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de
hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL şi Listei
de repartizare a locuinţelor ANL, pentru locuinţele disponibile şi arată că referatul de
aprobare şi raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu
convocarea, fiind în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Doamna Jitianu Mariana, preşedintele Comisiei juridică, de disciplină, activităţi
social-culturale şi culte, prezintă avizul comisiei de specialitate.
Domnul Roşu Pantelimon, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, munca si protecţie socială, protecţia copilului,tineret, sport si turism prezintă
avizul comisiei de specialitate.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii
dacă sunt discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost adoptată.

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de
hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului
privat al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ. şi arată că referatul de aprobare şi
raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind
în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii
dacă sunt discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 15.
Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de
hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeţei de 6010 mp teren aparţinînd
domeniului public al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ situat în comuna
alexandru cel Bun , satul Vaduri, strada Stefan cel Mare nr. 40 Judeţul Neamţ identificat
prin nr. Cadastral 50433 şi CF 50433, în 4 loturi şi arată că referatul de aprobare şi
raportul de specialitate au fost puse la dispoziţia consilierilor , odată cu convocarea, fiind
în mapele de şedinţă.
Domnul Ouatu Neculai, preşedintele Comisiei pentru activităţii economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi protecţia mediului, prezintă
avizul comun al comisiilor de specialitate.
Domnul Burdulea Vasilică-Mugurel, preşedintele de şedinţă, consultă consilierii
dacă sunt discuţii.
Ne fiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi „pentru” 14 şi abţine
domnul Lupu Sorin-Dănuţ. Hotărârea a fost adoptată.
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi.
Întrebări şi interpelări adresate de consilieri, executivului.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasilică-Mugurel Burdulea

SECRETARUL COMUNEI
Emil Frăsinariu

