Proces verbal incheiat astdzi 30.01 .2017 in cadrul sedintei ordinare a consiliului

local Hudesti

$edinta s-a desfrgurat in sala de qedinle a primarei Hudegti, la qedin!5 fiirrd
prezen\i l2 consilieri , domnul consilier Pugcagu Stelian lipsegte motivat, fiind internat
in spital iar domnii consilieri Mirduli Alin Claudiu gi Lungu Florin lipsesc nemo,tivat.
Este ascultat Imnul de Stat dupd care se trece la derularea lucrdrilor qedinfei.
$edinla este legal constituitd.
Preqedinte de qedin!6 este d-nul Sisiiac Vasile .
Inainte de inceperea gedinfei secretarul comunei pune la dispozilia consilier:ilor
procesul verbal din qedinla anterioara .
Preqedintele de gedinla deschide gedinla dupi care da citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotdrdre pentru adoptarea raportului privind activitatea
desfrquratd in semestrul II al anului 2016, de cStre asistenlii personali al persoanelor cu
handicap grav.
2 .Proiect de hotSr6re privind privind adoptarea Raportului cu privire la
anahza activitatii de solulionare apetiliilor adresate de cetSleni primdriei qi consiliului
local in semestru II al anului 2016..
Domnul primar propune suptrimentarea ordinii de zii cu:
l.Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea Planului de analizd, gi acoperire a rir;curilor
pe teritoriul comunei Hudesti - 2017 .
2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Strategie anuale de achizilii publice pentru
comuna Hudesti anuI20l7 .
Se supune la vot ordinea de zi a$a cum a fost suplimentatd,care este aprobatd in
unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal din gedinla anterioard. ,care este a aprobat in unanirnitate.
Se ia in discufie punctul I al ordinii de zi:
D-ul primar prezintd, proiectul de hotdrAre dupd care , se dd citire pe rdndi
rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, carc avize>azd,
favorabil proiectul de hotdrAre in forma prezentata pentru dezbatere in plen.
In cadrul comisiei economice s-au constatat unele neconcordante cu privire la surnele
pldtite cu titlu de salarii gi indemnizatiipentru asistenlii personali ai persoanelor cu
handicap, care s-au remediat in cadrul gedin{ei comisiei.
Nu mai au loc disculii.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre care este votata in unanimitate.
Se trece la punctul2 al ordinei de zi .
D-ul primar prezintd proiectul de hotdrdre dupd care , se d[ citire pe r6nd
rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care av\ze:azii
favorabil proiectul de hotirdre in forma prezentata pentru dezbatere in plen.
In cadrul dezbater\Ior,domnul Sisiiac Constantin solicitd ca pe viitor sd se dea criterra
exemple de petilii rezolvate qi modul lor de rezolvare.
Nu mai au loc discu{ii proiectul fiind votat in unanimitate.

Urmeazd punctul 3-supliment al ordinii de ziz
D-ul primar prezintd,proiectul de hotdrdre , dupd care , se dd citire pe rAnd
rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avize/zd
favorabil proiectul de hotdrAre in forma prezentata pentru dezbatere in plen .
Domnul Pintilei Costel inspector achiziliipublice ,prezintd,pe scurt Strategia anualft de
achizilli publice pentru anul2017 .
Domnul ZleiDimitre Cdtdlin intreabd dacd domnul Pintilei Costel gtie despre toafa
achiziliile care se fac in primdrie? in replicd domnul Pintilei rdspunde cd gtie ,deoaJrece el
intocmeqte toate documentaliile de achizilii.
La solicitarea unanimd a consilierilor PNL, domnul Pintilie Costel vaprezenta
semestrial un raport aI achiziliilor publice efectuate.
Nu mai au loc disculii proiectul fiind votat in unanimitate.
Se ia in discufie punctul 4 - supliment al ordinii de zi:
D-ul primar prezintd proiectul de hotdr6re , dupd care , se dd citire pe rAnd
rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizeavd,
favorabil proiectul de hotirdre in formaprezentata pentru dezbatere in plen .
Domnul Mirdu!5 Iulian gef SVSU Hudeqti ,prezent in qedinld ,prezintd,pe scurt Plpnul de
anaIizl, a riscurilor specifice comunei Hudegti pentru anul2017 .
Nu mai au loc disculii proiectul fiind votat in unanimitate.
Probleme curente.
Domnul primar aduce in atenlie:
Reglementbri noi privind plata asistenlilor personali care se va face pe viitor numai
din bugetul de stat gi majorarea salariilor acestora;
S-a primit notificare pentru receplie la drum asfaltata Alba( Gdureanca);
S-a inceput licitalie pentru proiectare drum Mlenduli gi grddinila sat Baranca, apoi
urme azd" I icitalie pentru stab i I ire constructor ;
Domnul Sisiiac Constantin solicitd cuv6ntul gi intreabS cine este d-na Apostol
Violeta care a fost salarizatdinluna noiembrie 2016 de cdtre primdria Hudegti.
Secretarul comunei, solicitd permisiunea de a rdspunde acestei intrebdri,
menlion6nd cd doamna Apostol Violete - reprezentant Prefectura Botoqani, a fost
membru in comisia de concurs promovare grad care s-a desfbqurat in luna
respectivd. Pentru aceastd activitate a fost remuneratd conform legii de cdtre
primdrie.

-

-

Domnul Begliu Vasile ,in luarea sa de cuvdnt intreabd cdnd se va remedia
problema in satul Alba a drumului in zona,,Podig Istrate" unde apa inundd drurnul qi
problema deszdpezirii in anumite zone ale satului;
Nu mai au loc discutii.
$edinla se incheie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentulproces-verbal.
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