JUDETUL IASI
COMUNA CRISTESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 06 aprilie 2010 la sedinţa extra-ordinara a Consiliului Local al
comunei Cristesti, judetul Iasi, ce are loc in sala de şedinte a Primariei Cristesti.
Sedinta a fost convocata prin dispozitia nr. 117/02.04.2010 a Primarului comunei
Cristesti si se desfasoara legal, in prezenta unui nr. de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali
în funcţie ai Consiliului Local Cristesti ; se constată lipsa domnilor consilieri Timofte Dumitru şi
Ciobanu Mircea.
Şedinta se desfasoara in prezenta domnului Bolohan Constantin, Primarul comunei
Cristesti si a unor functionari din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Preşedintele de şedinţă doreşte să deschidă şedinţa transmiţînd salutul de HRISTOS
A ÎNVIAT !
Presedintele de sedinta supune spre aprobare urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei.
2. Proiect de hotărîre pentru aprobarea necesităţii unei investiţii şi a solicitării de finanţare
europeană.
Domnul Primar informează pe scurt consilierii locali de ce este necesară adoptarea acestor
hotărîri în procedură de urgenţă.
Ordinea de zi este adoptată cu unanimitatea de 11 voturi a consilierilor prezenţi.
Se prezintă Nota de fundamentare si proiectul de hotarare şi se justifică necesitate urgenţei
demersurilor pentru modernizarea reţelei de iluminat public de pe raza comunei prin accesarea de
fonduri europene. Se invederează consilierilor locali faptul că sesiunea de depunere a cererilor de
finanţare este doar pînă la 30 aprilie 2010. Se prezintă raportul de legalitate al secretarului comunei.
Domnul primar explica mai detaliat posibilităţile de realizare a investiţiei şi variantele între
care se poate opta. Specifică faptul că s-a renunţat la proiectul privind amenajarea drumurilor de
exploatare din cauza costurilor şi a eficienţei reduse.
Domnul consilier Oneaga Cătălin arată că este de acord şi susţine un astfel de proiect care ar
putea fi benefic comunei.
Domnul consilier Chiperi Dumitru se interesează despre diverse detalii tehnice prezumate
pentru această investiţie.
Domnul Primar propune a se acorda cuvîntul pentru unele precizări domnului Dăscăliţa,
consilier personal al primarului. Domnul Dăscăliţa informează că a ţinut permanent legătura cu
proiectanţii şi este în măsură să ofere toate informaţiile pe care le are. Prezintă unele detalii tehnice
şi de formă care vor trebui avute în vedere la elaborarea proiectului şi care au fost discutate cu firma
de consultanţă.
Doamna consilier Dănilă Nicoleta se interesează dacă se va asigura şi un sistem antifurt
pentru instalaţiile şi dispozitivele ce vor fi montate, măcar pe durata garanţiei. Domnul Primar crede
că, teoretic, poate apărea şi fenomenul de furt dar « sperăm să nu fie cazul ».
Fiind epuizate punctele înscrise pe ordinea de zi şedinţa se declară închisă.
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