JUDETUL IASI
COMUNA CRISTEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 5 august 2010 la sedinţa extra-ordinară a Consiliului
Local al comunei Cristeşti, judeţul Iaşi, ce are loc in sala de şedinte a Primăriei
Cristeşti.
Sedinta a fost convocata prin dispozitia nr. 530/02.08.2010 a Primarului
comunei Cristesti si se desfăşoară legal, in prezenta unui nr. de 12 consilieri din
totalul de 13 consilieri locali în funcţie ai Consiliului Local Cristesti ; se constată
lipsa domnului consilier Ciobanu Mircea.
Sedinta se desfasoara in prezenta domnului Bolohan Constantin,
Primarul comunei Cristesti si a unor functionari din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Preşedintele de sedinţă supune spre aprobare următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei.
2. Proiect de hotărîre pentru aprobarea alocării de fonduri pentru refacerea
stratului de balast şi întreţinerea unor drumuri săteşti afectate de ploi şi scurgeri
torenţiale.
Domnul Primar informează pe scurt consilierii locali de ce este necesară
adoptarea acestei hotărîri în procedură de urgenţă.
Ordinea de zi este adoptată cu unanimitatea de 12 voturi a consilierilor
prezenţi.
Punctul 1. al ordinii de zi.
Se prezintă Nota de fundamentare formulată de domnul primar si
Proiectul de hotărîre. Se prezintă şi proiectul de hotărîre pentru aprobarea bugetului.
Sunt prezentate şi Raportul de sinteză privind fenomenele meteorologice de la
începutul lunii iulie 2010 şi constatările Comisiei speciale de evaluare a pagubelor
desemnată de Prefectul jud. Iaşi şi I.S.U. Iaşi. Referentul contabil din cadrul Primăriei
Cristeşti detaliază poziţiile şi sumele din bugetul propus şi prezintă referatul
compartimentului de specialitate.
Domnul Primar mai prezintă unele date tehnice şi detalii asupra modului de
realizare a lucrărilor. Estimează că se vor folosi rezerve de balast ale primăriei dar şi
circa 2500 mc de balast disponibilizaţi de Apele Române, cărora li s-a făcut adresă în
acest sens pentru a se motiva urgenţa lucrărilor. Domnul Primar prezumează şi
necesitatea montării unor tuburi de tip « PREMO » care să regularizeze scurgerile din
şanţuri şi trecerile între drumurile săteşti. Crede că administraţia executivă se va
încadra în sumele alocate şi că vor ieşi lucrări de calitate.

Domnul primar mai detaliază reperele şi punctele între care cele două drumuri
vor fi supuse operaţiunilor de refacere. Subliniază şi faptul că lucrările vor include şi
uliţele laterale ce pornesc din aceste drumuri.
Legat de aliniatul (2) al art. 1 din proiectul de hotărîre supus dezbaterii domnul
primar motivează necesitatea continuării acestei investiţii, care a fost finanţată parţial
de către inspectoratul şcolar ; informează că executantul lucrării este pe cale să-şi
retragă şantierul din cauza lipsei de finanţare, iar o reluare ulterioară a lucrării ar fi şi
mai costisitoare din cauza cheltuielilor de conservare. Îşi exprimă speranţa că sumele
alocate pentru continuarea investiţiei la Grădiniţa vor ajunge pentru ridicarea clădirii
măcar pînă la centura superioară, poate şi acoperişul « … eventual să rămînem datori
la firmă pentru acoperiş şi să plătim din bugetul de anul viitor. »
Domnul consilier Istrate Sorin îşi exprimă susţinerea pentru proiectul propus
« … e o investiţie pentru noi, deci sînt de acord. »
Doamna consilier Hărmănescu Maria – Daniela propune să se adopte în
consiliul local nişte sancţiuni pentru cetăţenii care blochează drumurile. Este
dezamăgită de faptul că « … toată lumea aşteaptă ca primăria şi cei de la ajutor social
să le facă curăţenie în faţa casei sau să le desfunde şanţul. »
Domnul primar apreciază propunerea şi dezvăluie unele discuţii avute cu unii
cetăţeni ai comunei, chiar şi cu prilejul ploilor torenţiale care au afectat comuna,
cetăţeni care « … în loc să-şi remedieze singuri problemele şi să se protejeze stau şi
aşteaptă să vină consilierii şi personalul primăriei să-i protejeze. » Asigură că va
depune demersuri şi va aplica sancţiuni. Va fi impulsionată şi măsura de colectare a
deşeurilor în mod organizat.
Domnul viceprimar solicită cuvîntul pentru a preciza că « Domnul Primar a
omis să spună că, la inundaţii, am fost ajutaţi şi de persoane de la Citadin şi de
personal din primărie. La primele ploi am fost cu domnul primar şi i-am avertizat pe
toţi cei cu depozite de balast şi nisip din şanţuri. Au fost curăţate pe moment dar mai
apoi au fost depuse din nou. Nu trebuie să ne bazăm pe cei de la Lg. 416 în astfel de
acţiuni.
Fiind supusă la vot se aprobă cu unanimitate de 12 voturi.
Fiind epuizate punctele înscrise pe ordinea de zi şedinţa se declară închisă.
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