PROCES VERBAL
INCHEIA.T ASTAZI 30 .01: 2OI4 CIJ OCAZIADESFASURARII SEDINTEI
ORDINARE, A CONSILIULUI LOCAL COSTULENI CU URMATOAREA
ORDINE DE ZI:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare din data de 18. 12 .2013 .
Informare semestrial[ cu privire la stadiul completdrii registrului agricol
Informare privind contul execuliei bugetare ;
Proiect de hotdrdre privind aprobarea execuliei bugetului local de venituri gi
cheltuieli pe trim, IV al anului 2013 ;
Proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pentru
anul2014 -inilial;
Proiect de hotdr6re pentru propunerea d-nului Harabagiu Dumitru , primar al
comunei Costuleni, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale
secretarului iomunei Costuleni pentru anul 2013
La gedin1d sunt prezenti 12 consiliqri locali din totalul de 13 consilieri locali

alegi

Lipsegte d-na consilier local Ciaugu Angelica.
D-nul presedinte de sedinta Zboi,t Mihai di citire ordinii de zi Ordinea de
zi se supune aprobarii si este aprobata in unanimitate.
Punctul I de pe ordinea de zi: Procesul verbal de la sedinta din 18.12.2013 se
spre citire si aprobare.

.

d[

Punctul 2 de pe ordinea de zi : Informare semestrial5 cu privire la stadiul

registrul
Prezintdmat

completdrii

col

.

d-na Asofiei Angela

.

D-nul consilier local Nechita Dimitrie intreab[ ce noutS(i sunt cu privire la
persoanele care nu-gi deschid pozilii de rol pentru cd nu-gi dezbat mogtenirea.
D-na Asofiei Angela explicd faptul ca este deschis un registru cu moqtenitori. in
acest moment se pot face udnzdri gi se pot dezbate moqteniri frrd a mai fi necesare actele
cadastrale cu condilia ca shilele s[ fie corect intocmite.
D-nul consilier local Chirila Adrian atenlioneaz6 asupra faptului ci legea prevede
obligativitatea intabul[rii.
D-nul primar Harabagiu Dumitru precizeazd cd avem obligafia in conformitate cu
Lg. 165/2013 s[ inventariem toate terenurile de pe raza comunei Prin Ordinul
Prefectului primarul a devenit pregedintele Comisiei de inventariere a terenurilor.

Termenul prevdzut de lege s-a prelungit cu incd 180 de zile.
Domnul viceprimar Onofrei Constantin intreabd dacd poziliile de rol reprezinti
num[rul de gospoddrii din comuna Costuleni .
D-na Asofiei Angela explicl faptul cd in registrul agricol se deschid pozilii atat
pentru gospodariile populatiei cat si pentru societatile agricole, precum si pentru orice
alte persoane fizice sau juridice care au teren in proprietate ori folosintape razacomunei.
D-nul primar amintegte consilierilor locali c[ suntem inclugi intr-un proiect
european de pe urma cdruia vom beneficia de un sistem informatic in domeniul
registrului agricol.
D-na Asofiei Angela precizeazd, faptul cd registrul agricol este o bazd, de date
foarte importantd. Adeverin(ele care se elibereazd pe baza datelor din registrul agricol

reprezintd acte premergetoare contractelor de vdnzare - cumplrare, certificatelor de
mogtenitori etc.
D-nul consilier local Ciuaqu Gheorghe aduce in aten{ia consilierilor locali faptul
cd sunt cet[feni care st[pAnesc anumite tarlale frr[ a de{ine acte. Se poate afla dacd acegti
cetlfeni deJin acte sau cei care nu defin astfel de acte mai au vreo cale sd le obtina ?
D-nul primar rdspunde cd dacd o persoand are interes in cauzd poate solicita in
scris copii dupd registru agricol sau dupd rolul vechi. Deocamdati nu mai au nici o
posibilitate sd solicite constiturea sau reconstituirea dreptului de proprietate. Numai
cetd{enii care au acasd hot[rarea Comisiei judefene de fond funciar prin care li s-a validat
suprafafa de teren sunt invitali si se prezinte la prim[rie pentru a li se inainta
documenta{ia necesard emiterii titlului de proprietate. De asemenea precizeazd cd dacd ar
fi bani in bugetul local pentru cadastru qi dacl am avea specialigti s-ar deplasa la fala
locului gi s-ar constata exact cdt teren define fiecare.
D-nul consilier local Rusu Lic[ intreabd daca pentru terenurile inscrise in rolul
vechi se pldtepte impozit.
D-na Asofiei r[spunde cd nu se pldtegte impozit deoarece pentru acete terenuri nu
exist[ acte care fac dovada propriet6{ii.
D-nul primar ii roag[ pe d-nii consilieri ca in intAlnirile lor cu cetdfenii sa-i
informeze pe cei care delin hot[r6ri de validare sd se prezinte [a primdrie pentru a intra in
legalitate.
D-na consilier local Popa Valeria are informatii cd sunt oameni care stipdnesc
terenul frrd sd aib[ acte gi frrd sd fie inregistraJi la primdrie. < D-na Asofiei este o
persoani care-gi face treaba. Rug[mintea mea este sd nu mai fie date registrele agricole
oricui vrea sd le studi . S5-i indemn[m pe cetdfeni sd dezbatd mogtenirile . Trebuie sd-i
infomdm cd nu este a e scump ).
Punctul 3 de pe ordinea dezi: Informare privind contul execu(iei bugetare ;
D-na contabil Birlescu Carmen prezintd materialele pregltite.
D-nul Rusu Licd se intereseazd de impozitele pe mijloace de transport. Are
informaJii ci existd tiruri.inregistrate la comuna Costuleni pentru care nu se pldtegte
impozit.
D-nului consilier Ciaugu Gheorghe i se par mici veniturile pe p[gune.
D-nul viceprimar explicd faptul cd nu este inchiriatd toata pdgunea , ci numai 188
ha. Contractul s-a incheiat pe 6.06.2013 gi s-a incasat chirie numai pentru jumatate de an.
Punctul 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrdre privind aprobarea execuJiei
bugetului local de venituri gi cheltuieli pe trim. lV al anului 2013.
Hotdrdrea privind aprobarea execufiei bugetului local de venituri gi cheltuieli pe
trim. IV al anului 2013 se supune votului gi se adoptd cu votul tuturor celor 12 consilieri
prezenfi.
Punctul 5 de pe ordinea de zi : Proiect de hot[rdre privind aprobarea bugetului
de venituri gi cheltuieli pentru anul2014 -inilial
D-nul consilier Nechita Dimitrie solicitd contabilului sd citeascd lista de investiIii
pe2014.
D-nul Nechita constatd c[ s-au alocat bani pentru podurile de la Cozia, iar pentru
$coala Hilila nu a fost alocat nici un ban.
D-nul primar explicd faptul cdlaCozia sunt finalizate lucr[rile. Acele lucr[ri s-au
fdcut fEr[ a pl6ti. Trebuie sd achitim datoriile pentru a nu intra in insolventi.

D-nul Nechita este de pdrere cd ar trebui sd fia alocaJi bani qi pentru $coala
Hili[a.
D-nul primar precizeazd cd obiectivul $coala Hilita este prins in lista de investilii.
,,Dacd vin bani ii vom aloca. S-au alocat pAnd acum din bugetul local peste 600 000 lei
pentru $coala Hilifa Dacd aloc[m acum toli banii pentru $coala Hilila ca sa se
finalizeze lucrarea, r[m6nem fErd nici un ban gi intrdm in insolven{d. Toate sunt
importante . $i pentru $coala Covasna , acolo ar trebui si fie alocali toli banii. Nu gtim
ce va fi in2Ol4. Trebuie sd avem o rezervdin caz de calamitate sau orice altd urgenfi. ,,
D-nul Nechita spera daci nu vor fi probleme pe parcursului anului sa fie alocali
bani pentru $coala HiliJa din excedent .
D-nul Chirild observd cd sunt alocafi pentru pietruire drumuri 250 000 lei.
D-nul primar considerd c[ este foarte necesar pentru comund sa aibd drumuri
practicabile.
D-nul Chiril[ intervine spundnd c[ dumnealui nu a solicitat bani pentru $coala
HiliJa din fondul de rczervd.,, V[ reamintesc faptul cd atunci c6nd s-a ddrAmat $coala
Hilita d-nul Adomnilei era ministru gi ne-a solipitat autorizalie de constructie ca sd poatd
aloca nigte bani. Acea autoriza(ie nu s-a eliberat la timp. Ar fi o datorie moralS s[ alocali
bani din bugetul local. Drumuri tot s-au fEcut gi tot proaste sunt. Eu nu vorbesc sd
umblam larezerva comunei . Nu sunt de acord cum se impart banii pentru investilii. Dnul Vosganian a dat 500 000 lei pentru drumuri. Nu se vdd."
D-na Popa arutd, cd pentru acei 500 000 lei tofi au luptat . Este de pirere c[ d-nul
viceprimar manipuleazd anumite persoane sugerAndu-le si nu voteze bugetul.
D-nul primar precizeazd cI acei bani s-au alocat pentru drumul Hili{a- Schitu
i1a face precizarea cd proiectul a inceput cu o sumd mic5,
Duca. Referitor la
gi s-au alocat aproape 700 000 lei din bugetul local. Se vor
iar acum a ajuns la
mai aloca bani cdnd vor mai fi. ,,D-nul director Strdinu poate sd confirme cdt md implic
pentru gcoli. Tofi banii care intrd gi ies din bugetul local sunt verificati de DGRFP lagi .
Pdnd pe 2.04 trebuie sd mergem s[ ni se verifice bugetul. Sunt sute de societdli
.or"riiul. care-gi desfrqoara activitatea sau au sediul pe raza comunei . tncasdm vreun
ban de la acegtia? Sunt multe titluri de proprietate cu mogtenitori pentru care nu se
pl[tegte impozit."
D-nul Chirila este de pdrere c[ trebuie sd termindm ce am inceput. Nu se face
nimic concret. Singurul obiectiv finalizat e ,, Construire poduri gi podefe ,, in sat Cozia.
D-nul viceprimar este supdrat c[ este actzat pentru tot ceea ce se intdmpl[ rau in
comun[, dar qi ,,fericit" cd ,,a avut puterea ,, sd convingd un PNL-ist s[ fie impotriva
bugetului.
D-nul Nechita : ,,Conteazd foarte mult cuvdntul unui primar. ToJi avem dreptate.
Am certitudinea c[ vor fi aloca]i bani la $coala Hilifa pdna la sf6rgitul anului" .
D-nul primar: ,, Pentru orice am fost de acord. Imi doresc sE v5d un obiectiv
terminat . Nu poJi sd semnezi nici o facturd dacl nu egti sigur ca ai bani. Am alocat bani
pentru imprejmuiri pentru cd suntem obligafi sd asigurdm securitatea bunurilor gi a
persoanelor. Nu mai avem timp sd lungim bugetul".
D-nul pregedinte de gedinfd hotaragfe ca proiectul de hotdrdre privind aprobarea
bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2014 -inilial s[ se voteze nominal. In
ordine alfabetic[ fiecare consilier igi va exprima votul cu ,,pentru" gi ,, contra":

.Chirild Adrian- contra
nu este de acord cu llsta de investi{ii
2. Ciaugu Angelica - absent
3. Ciagu Gheorge - pentru
4. Ciubotaru Ion - pentru
- cu rugdmintea ca atunci cdnd sunt bani s[ fie alocafi gcolii Hilila
5. Lupu Mariana - pentru
6. Nechita Dimitrie - pentru
7. Onofrei Constantin - contra
8. Petria Nicoleta- contra
9. Popa Valeria - pentru
10. Rusu LicI - pentru
I 1. Teodorescu Ilie - contra
12. Teodorescu Ionel- contra
13 Zboit Mihai - pentru.
HotdrArea privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul
2014 -inilial a fost adoptat[ cu un num[r de 7 voturi pentru gi 5 impotriv[.
Punctul 6 de pe ordinea de zi : Proiect de hot[rAre pentru propunerea dnului Harabagiu Dumitru , primar al comunei Costuleni, pentru evaluarea
performan{elor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni
pentru anul 2013 . Se amdn[ pentru gedin]a ordinar[ din februarie 2014.
Epuizindu-se subiectele de pe ordinea de zi, sedintd se declara incheiata.
drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
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