Nr. ____ din 15 martie 2017
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 15 martie 2017, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al comunei Bîrnova care are loc la sediul Primăriei Comunei Bîrnova şi care este
statutară prin prezenţa unui număr de 13 din cei 15 consilieri locali, lipsă fiind Cojocari
Ștefan și Odăgeriu Daniel-Ionel.
Consiliul local al comunei Bîrnova a fost convocat în şedinţa extraordinară de
lucru în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, R1, modificată şi completată,
prin Dispoziţia
Primarului comunei Bîrnova cu nr. 64 din 13.03.2017.
La începutul şedinţei secretarul comunei intervine și spune că d-nul Luca
Constantin, preşedinte de şedinţă ales pentru perioada decembrie 2016 - februarie 2017
i s-a încheiat perioada pentru care a fost ales motiv pentru care propune să se aleagă un
președinte pentru a conduce următoarele ședințe.
O primă propunere este făcută de dnul consilier Luca Constantin care îl propune
pe dnul Iacobescu Constantin.
Propunerea este supusă la vot, aceasta fiind aprobată cu 13 voturi ”pentru” , 0
voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Președintele de ședință prezintă consilierilor comunali procesul-verbal al şedinţei
anterioare a Consiliului Local, respectiv al şedinţei din 28.02.2017, solicitînd aprobarea
acestora în forma prezentată şi redactată. Nefiind aduse completări şi amendamente pe
marginea acestuia, consilierii comunali aprobă procesul-verbal în forma prezentată cu 12
voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 1 „abţinere” Popa Dan Constantin.
Preşedintele de şedinţă ales pentru perioada martie –mai 2017, d-nul Iacobescu
Constantin propune aprobarea ordinii de zi în forma prezentata, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobare buget de venituri/cheltuieli al comunei
Bîrnova pe anul 2017 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan
Mihai, propus pentru dezbatere);
2.Proiect de hotărâre privind aprobare cerere utilizare domeniul public al UAT
Bîrnova pentru branșament utilități rețea alimentare cu apă pe o lungime de 342 ml, T
50, P DE 3003/1/2 sat Vișan, comuna Bîrnova în beneficiul numitei Plăcintă Adela
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
3.Proiect de hotărâre privind aprobare completare art. 5 al Actului constitutiv al
societatii comerciale S.C. ,, Servicii Publice Bîrnova ’’ S.R.L aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Bîrnova cu nr. 36 din 31.08.2016 cu activități noi (proiect de hotărâre
iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare).
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi, în forma prezentată, ordine de zi ce este
aprobată în unanimitate de voturi de consilierii comunali prezenţi la şedinţă (12 voturi
”pentru”, 0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţineri”).

Se dă cuvântul dlui Ropotă Daniel, inspector cu atribuții financiar-contabile care
vorbește despre proiectulul bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv bugetul de
venituri proprii si subventii pentru anul 2017, dupa cum urmeaza :

A) Venituri în sumă totală de 11.256,82 mii lei, din care:
1. Impozite şi taxe locale…………………………………………………..…………………………….….....1.521,20 mii lei
2. Sume din cote defalcate din impozitul pe venit
………………………………..…………..754,00 mii lei
3. Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei …….. .
.2.084,38 mii lei
4.Cote defalcate din impozitul pe venit.................................................................1.071,00 mii lei
5. Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale ……………………………......563,00 mii lei
6. Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintelor – populatie conf. OG. 107/2006....30,00
mii lei
7. Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020...........5.233,24
mii lei
B) Cheltuieli în sumă totală de 11.883,82 mii lei , din care:
I. CAP. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE ……..…………………….....................1.513,00 mii lei,
din care:
1. Cheltuieli de personal …………………………………………………………....………...….. 750,00 mii lei
2. Cheltuieli materiale şi servicii ............................................................692,00 mii lei
Bunuri, servicii functionare. utilitati...........………………….........600,00 mii lei
Cursuri perfectionare...........................................................10,00 mii lei
Cazare si transport cursuri perfectionare.............................50,00 mii lei
Transport naveta copii.........................................................32,00 mii lei
3. Despagubiri civile.........................................................................................10,00 mii lei
4.Cheltuieli de capital.................................................................................... ..61,00 mii lei
II. CAP. 54.02 - ALTE SERVICII GENERALE .....................................................1,00 mii lei
1. Fondul de rezerva bugetara a bugetului local ....................................................1,00 mii lei
III. CAP. 61.02 – APARAREA CIVILA ............................................................210,00 mii lei
1.Cheltuieli personal……………………………………………………………………………….110,00 mii lei
salarii politie locala…………………………………………………………110,00 mii lei
2. Bunuri si servicii …………………………………………………………………………………100,00 mii lei
SVSU SIT URGENTA(plata interventii)......................................40,00 mii lei
Materiale intretinere si functionare politie locala( asigurari viata, uniforme si echipam. specifice): 60,00
mii lei
IV.CAP. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT ………………………………….……………………………1.447,95 mii lei
din care:
1.Cheltuieli de personal salarii...........................………………………………………………….1.235,00 mii lei
2.Bunuri şi servicii …………………………………………………………………………….…...179,00mii lei
Bunuri si servicii din TVA……………………………………………………….…...125,00 mii lei
Bunuri si servicii venituri proprii TOTAL…………………………………...……54,00 mii lei
naveta cadre didactice ……………….………………………………… …………...20,00 mii lei
cheltuieli intretinere si functionare – utilitati si microbus scolar…………….…. 34,00 mii lei
3.Cheltuieli as.sociala ……...............................................................................30,95 mii lei
4.Cheltuieli cu burse venituri proprii…………….............................................................3,00 mii lei
V. CAP. 67.02 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE …………………..…………………..294,00 mii lei
din care:
1.Cheltuieli de personal……………………………………………………………………………..100,00 mii lei
–subcap.67.02.03.02 Biblioteca comunala ………………………………………….……………...40,00 mii lei
-subcap. 67.02.03.07 Camin cultural……………………………………………………………….60,00 mii lei
2.Bunuri şi servicii …………………………………………………………………….…..…....…133,00 mii lei
cu defalcare pe subcapitole:
- subcap. 67.02.03.07 – camin cultural ………………………………………………………….... 113,00 mii lei
reparatii curente…………………………………………………………………...….35,00 mii lei

materiale curatenie…………………………………………………………………......5,00 mii lei
servicii posta si internet…………………………………………………………...……1,00 mii lei
iluminat si incalzire………………………………………………………….…...…....30,00 mii lei
activitati culturale…………………………………………………………….…….…42,00 mii lei
–subcap.67.02.03.02 Biblioteca comunala ………………………………………….…………….....20,00 mii lei
materiale ptr intretinere(fd.carte si obiecte inventar,etc)..........................20,00 mii lei
3. Cheltuieli as. sportiva................................................................................20,00 mii lei
4.Sutinerea cultelor………………………………………………………………………………........6,00 mii lei
-subcap. 67.02.06 – sustinerea cultelor…………………………………………………………..…....6,00 mii lei
5. Cheltuieli capital…………………………………………………………….………….….….....35,00 mii lei
constructii gard Camin cultural Barnova si Paun ......................................35,00 mii lei
VI. CAP. 68.02 – ASISTENŢA SOCIALĂ ………..…….…………………………...................734,15 mii lei
din care:
1. Cheltuieli de personal asistenţi personali TVA................................………………. ...334,00 mii lei
2. Finantarea ajutorului pentru incalzirea loocuintelor pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii
nr. 416/ 2001 …….………………………………………….….……………………………………...…10,15 mii lei
3. Cheltuieli ajutoare urgent si calamitati……………………………..………………………....…....10,00 mii lei
4.Cheltuieli indemnizatii as.personali din TVA...................................................350,00 mii lei
5.Cheltuieli cu incalzirea locuintelor pentru populatie conf. OG.107/..................... 30,00 mii lei
VII.CAP. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ………….…....2.156,00 mii lei
din care:
1.Bunuri şi servicii ......................................................................................745,50 mii lei
iluminatul public ……………………………………………………………………….158,00 mii lei
reparatii iluminat public ……………………………………….… ...................................121,00 mii lei
cheltuieli functionare,spatii verzi,deszapezire, combustibil,piese schimb, asigurari…...325,00 mii lei
inventariere teren Legea nr.165 comuna Barnova,Iasi………………………………...…30,00 mii lei
evaluare bunuri ce apartin domeniului public si prvat al comunei……….……………...80,00 mii lei
avize si autorizatii ptr.gospodarirea apelor ..................................................... 31,50 mii lei
2. Cheltuieli capital
.........................................................1.410,50 mii lei
din care :
PUG si PUZ................................................................................................95,00 mii lei
rate autogreder in leasing din anul precedent ...............................................78,00 mii lei
modernizare retele electrice lucrari executie sat. Barnova din anul precedent.............180,00 mii lei
modernizare retele electrice LED sat. Paun si Cercu din SF, si executie lucrare (excedent
B.L)...........................................................................................................522,50 mii lei
achizitie teren cale acces cartier tineri………………………………………………….....30,00 mii lei
achizitie reintregire teren Culmea Domnitei.............................................13,00 mii lei
achizitie teren ptr piata sat Barnova total ..............................................342,00 mii lei
din care: din excedent BL....................................................................104,50 mii lei
parc in comuna Barnova...................................………….………………………....150,00 mii lei
VIII. CAP.74.02 – PROTECTIA MEDIULUI ………………………………………………….15,00 mii lei
din care:
1.Bunuri şi servicii - salubris, etc …………………………………………………. .. ………….....15,00 mii lei
IX. CAP. 84.02 – TRANSPORTURI ..............……….………………………...........................5.512,72 mii lei
din care:
1.Bunuri şi servicii ............................................................................................279,48 mii lei
intretinere si functionare , reparatii curente drumuri comunale si satesti in comuna Barnova,
Iasi……..279,48 mii lei
2. Cheltuieli capital ............................................................................ 5.233,24 mii lei
din care:
Modernizare drumuri locale in comuna Barnova, judtul Iasi M7.2.........................5.233,24 mii lei
buget stat cheltuieli eligibile ....………….………………………………………..4.099,27 mii lei
buget local cheltuieli neeligibile..................……………………………………....1.133,97 mii lei

Art. 2. Aprobarea estimarilor repartizate prin Decizia nr.433/20.02.2017 a D.G.R.F.P Iasi la
urmatoarele capitole:
1). Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate - cap.11.02.02 - dupa
cum urmeaza:
- anul 2018 suma de 2.213,38 mii lei;
- anul 2019 suma de 2.293,38 mii lei;
- anul 2020 suma de 2.380,38 mii lei;
2). Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - cap.11.02.06 - dupa cum
urmeaza:
- anul 2018 suma de 539,00 mii lei;
- anul 2019 suma de 540,00 mii lei;
- anul 2020 suma de 545,00mii lei;
3). Cote
-

defalcate din impozitul pe venit - cap. 04.02.01 - dupa cum urmeaza:
anul 2018 suma de 1.075,00 mii lei;
anul 2019 suma de 1.079,00 mii lei;
anul 2020 suma de 1.102,00 mii lei;

4). Sume defalcate din
dupa cum urmeaza:
- anul 2018 suma
- anul 2019 suma
- anul 2020 suma

impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale – cap.04.02.04 –
de 714,00 mii lei;
de 716,00 mii lei;
de 722,00 mii lei;

Lista de investiţii pe anul 2017
I. Buget local:
-achizitie auto DUSTAR rate leasing……...........................................................................25,00 mii lei
-infiintare plati online - ghiseu .ro..................................................................................36,00 mii lei
-construire gard Camin cultural Barnova si Paun…………………....................................…..35,00 mii lei
-PUG si PUZ.............................................................................................................95,00 mii lei
-rate autogreder in leasing din anul precedent .............................................................78,00 mii lei
-modernizare retele electrice lucrari executie sat. Barnova din anul precedent..............180,00 mii lei
-modernizare retele electrice LED sat. Paun si Cercu din SF, si executie lucrare (excedent B.L):522,50 mii
lei
-achizitie teren cale acces cartier tineri………………………………………………………….………..........30,00 mii lei
-achizitie reintregire teren Culmea Domnitei................................................................13,00 mii lei
-achizitie teren ptr piata sat Barnova total .................................................................342,00 mii lei
din care: din excedent BL.............................................................................104,50 mii lei
-parc in comuna Barnova........................................……………………………...........…… ....150,00 mii lei
-Modernizare drumuri locale in comuna Barnova, judetul Iasi M7.2...............5.233,24 mii lei
din care: buget stat cheltuieli eligibile …....………….………………………………………….4.099,27 mii lei
buget local cheltuieli neeligibile......................…………………………………1.133,97 mii lei
Total investitii buget local …………………………………………………… ….……..6.739,74 mii lei

Față de cele sus menționate dnul consilier Acatrinei Florin intervine și spune că
suma pentru plata salariilor ar fi mică. Deasemenea solicită alocarea unei sume pentru
transportul copiilor din satul Vișan. Dnul consilier Popa Dan Constantin propune alocarea
unei sume de bani mai mare pentru culte, suma de 1000 lei pentru fiecare este mică.
Dnul contabil propune ca orice persoană care dorește să aducă completări, modificări
proiectului poate face acest fapt cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru
adoptarea bugetului însă nu mai târziu de data de 26.03.2017.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi prezintă dnul președinte și vorbește
despre cererea dnei Plăcintă Adela cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova

pentru branșament utilități rețea alimentare cu apă pe o lungime de 342 ml, T 50, P DE
3003/1/2 sat Vișan, comuna Bîrnova, județ Iași și referatul d-lui Gramaticu Adrian
privind aprobarea cererii dnei Plăcintă Adela cu privire la utilizarea domeniul public al
UAT Bîrnova pentru branșament utilități rețea alimentare cu apă pe o lungime de 342
ml, T 50, P DE 3003/1/2 sat Vișan, comuna Bîrnova, județ Iași.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind adresa dnei
Dăscălescu Aurora administrator la S.C. ,, Servicii Publice Bîrnova ’’ S.R.L., societate
comercială de drept privat şi interes local, cu asociat unic Comuna Bîrnova, cu sediul in
comuna Bîrnova, sat Bîrnova, judetul Iasi, strada Grigore Ghica Vodă al II lea, nr. 8C
privind completarea art. 5 al Actului constitutiv al societatii comerciale S.C. ,, Servicii
Publice Bîrnova ’’ S.R.L aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 36 din
31.08.2016 cu activități noi. În acest sens propune completarea art. 5 al Actului
constitutiv al societatii comerciale S.C. ,, Servicii Publice Bîrnova ’’ S.R.L aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 36 din 31.08.2016 cu activități noi, după cum
urmează:
2511
2512
2561
2562
2572
2591
2599
2740
3101
3102
3109
3291
3299
3311
3312
3314
4329
4331
4332
4399
4511
4519
4532
4540
4621
4622
4631
4677
4690
4711
4719
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4729
4751

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
Tratarea şi acoperirea metalelor
Operaţiuni de mecanică generală
Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Fabricarea măturilor şi periilor
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Repararea articolelor fabricate din metal
Repararea maşinilor
Repararea echipamentelor electrice
Alte lucrari de instalatii si constructii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Comerţ cu alte autovehicule
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752
4753
4754
4759
4761
4762
4763
4764
4765
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4781
4782
4789
4799
5221
5229
5610
5621
5629
5630
6820
7711
7712
7731
7810
7820
7830
8110

Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de
companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Alte activităţi anexe transporturilor
Restaurante
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activităţi de închiriere autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
Activităţi de închiriere autovehicule rutiere grele
Activităţi de închiriere maşini şi echipamente agricole
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
Servicii de furnizare si management a forţei de muncă
Activităţi de servicii suport combinat

Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În sală mai sunt și alți invitați, locuitori ai comunei, dnul Veringă, dnul Scutărița, dnul
Focea,dna Olteanu, care aduc la cunoștința consilierilor locali problemele comunității
(taxa pentru locul de parcare, animalele lăsate nesupravegheate, starea bisericii din
satul Vișan, posibilitatea plantării copacilor pe marginea drumului).
Nemaifiind alte subiecte supuse dezbaterii se declară inchisă şedinţa extraordinara
de lucru a Consiliului local Bîrnova din data de 15.03.2017.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,
Presedinte de sedinta
Iacobescu Constantin
Redactat,
Ştirbu Ana-Maria

Secretar,
Dima Radu-Daniel

