Nr. ____ din 17 martie 2017
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 17 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 10 din cei 15 consilieri locali, lipsă fiind Ciobanu
Mircea, Luca Constantin-Cristian, Popa Dan-Constantin, Samson Iulian și Zamfir RăzvanToma.
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. 71 din 17.03.2017.
La începutul şedinţei dnul Iacobescu Constantin, preşedinte de şedinţă ales
pentru perioada martie -mai 2017 propune aprobarea ordinii de zi în forma prezentata,
după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Bîrnova, județul Iași” (proiect
de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași”
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Extindere rețea de canalizare în comuna Bîrnova, județul Iași” (proiect de
hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Amenajare și dotare bibliotecă în sat Păun, comuna Bîrnova, județul Iași”
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Reabilitare pod în sat Bîrnova, comuna Bîrnova, județul Iași” (proiect de
hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Amenajare bază sportivă în sat Păun, comuna Bîrnova, județul Iași” (proiect
de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Modernizare teren de sport Bîrnova, comuna Bîrnova, județul Iași” (proiect
de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârilor Consiliului Local
Bîrnova cu nr. 23, 24, 25, 27, 28, 29 și 48 din 28.02.2017 (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 (10 voturi
”pentru”, 0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţineri”).
Președintele de ședință ales pentru perioada martie -mai 2017, dnul Iacobescu
Constantin, prezintă consilierilor comunali procesului-verbal al şedinţei anterioare a
Consiliului Local, respectiv al şedinţei din 15.03.2017, solicitînd aprobarea acestuia în
forma prezentată şi redactată. Nefiind aduse completări şi amendamente pe marginea
acestuia, consilierii comunali aprobă procesul-verbal în forma prezentată cu 10 voturi
„pentru” 0 voturi „împotrivă”.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi se dă cuvântul d-lui Balan Mihai,
primar al comunei Bîrnova, care vorbeşte despre posibilitatea instrumentării proiectului
"Reabilitare si modernizare drumuri în comuna Bîrnova, judetul Iasi” prin realizare de
trotuare în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Programul National de dezvoltare locala, necesitatea si
oportunitatea investitiei, interesul major al comunei BÎRNOVA, judetul IASI, pentru
dezvoltarea unei infrastructuri moderne si necesitatea asigurarii serviciilor de ulilitate
publică, precum si necesitatea accesarii fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea
durabilă a comunității. În acest sens propune aprobarea Documentatiei tehnicoeconomică a proiectului "Reabilitare si modernizare drumuri în comuna Bîrnova, județul
Iasi” și a indicatorilor tehnico-economici precizati în Documentația de avizare a lucrărilor
de intervenție. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP prin Programul National
de Dezvoltare Locală. Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 10.324.335,46
lei inclusiv TVA, din care se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de
239.645,42 lei inclusiv TVA, conform deviz general actualizat. Desemnarea ca
reprezentant legal al proiectului integral, domnul MIHAI BALAN primarul Comunei
BÎRNOVA, judetul IASI.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare, în ceea ce privește următorul punct al ordinii de zi ,dnul primar,
care este și inițiatorul acestui proiect, vorbește despre posibilitatea instrumentării
proiectului "Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Bîrnova, judetul Iasi” în
vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice prin Programul National de dezvoltare locala, necesitatea si oportunitatea
investitiei, interesul major al comunei BÎRNOVA, judetul IASI, pentru dezvoltarea unei
infrastructuri moderne si necesitatea asigurarii serviciilor de ulilitate publică, precum si
necesitatea accesarii fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a
comunității. Propune aprobarea Documentatiei tehnico-economică a proiectului
"Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Bîrnova, judetul Iasi” și a indicatorilor
tehnico-economici precizati în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție.
Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP prin Programul National de Dezvoltare
Locală. Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 1.658.116,80 lei inclusiv TVA,
din care se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 97.610,90 lei inclusiv
TVA, conform deviz general actualizat și desemnarea ca reprezentant legal al proiectului
integral, domnul MIHAI BALAN primarul Comunei BÎRNOVA, judetul IASI.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În ceea ce privește următorul proiect de hotărâre, tot dnul primar Balan Mihai
vorbește despre un alt proiect și anume posibilitatea instrumentării proiectului "
Extindere rețea canalizare în comuna Bîrnova, judetul Iasi” în vederea depunerii spre

finanțare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul
National de dezvoltare locala, necesitatea si oportunitatea investitiei, interesul major al
comunei BÎRNOVA, judetul IASI, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si
necesitatea asigurarii serviciilor de ulilitate publică, precum si necesitatea accesarii
fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunității. Propune
aprobarea Documentatiei tehnico-economică a proiectului "Extindere rețea canalizare în
comuna Bîrnova, judetul Iasi”, a indicatorilor tehnico-economici precizati în
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, depunerea proiectului spre finantare
la MDRAP prin Programul National de Dezvoltare Locală. Valoarea totala a obiectivului
de investitie este de 13.296.425,20 lei inclusiv TVA, din care se aproba cofinantarea din
bugetul local in suma totala de 298.370,70 lei inclusiv TVA, conform deviz general
actualizat. Desemnarea ca reprezentant legal al proiectului integral, domnul MIHAI
BALAN primarul Comunei BÎRNOVA, judetul IASI.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Președintele de ședință dă cuvântul dlui prmar care prezintă proiectul de hotărâre
privind posibilitatea instrumentării proiectului " Reabilitare pod în sat Bîrnova, comuna
Bîrnova, judetul Iasi”, respectiv podul de la Centrul de Mediu în vederea depunerii spre
finanțare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul
National de dezvoltare locala, necesitatea si oportunitatea investitiei, interesul major al
comunei BÎRNOVA, judetul IASI, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si
necesitatea asigurarii serviciilor de ulilitate publică, precum si necesitatea accesarii
fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunității. Propune
aprobarea Documentatiei tehnico-economică a proiectului "Reabilitare pod în sat
Bîrnova, comuna Bîrnova, judetul Iasi” a indicatorilor tehnico-economici precizati în
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. Depunerea proiectului spre finantare
la MDRAP prin Programul National de Dezvoltare Locală. Valoarea totală a obiectivului de
investiție este de 639.322,75 lei inclusiv TVA, din care se aproba cofinantarea din
bugetul local în sumă totală de 51.826,62 lei inclusiv TVA, conform deviz general
actualizat și desemnarea ca reprezentant legal al proiectului integral, domnul MIHAI
BALAN primarul Comunei BÎRNOVA, judetul IASI.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi, tot dnul primar al comunei Bîrnova,
Balan Mihai vorbește despre posibilitatea instrumentării proiectului "Amenajare bază
sportivă în comuna Bîrnova, judetul Iasi” în vederea depunerii spre finanțare la
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul National de
dezvoltare locala, necesitatea si oportunitatea investitiei, interesul major al comunei
BÎRNOVA, judetul IASI, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si necesitatea
asigurarii serviciilor de ulilitate publică, precum si necesitatea accesarii fondurilor publice
relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunității. Propune aprobarea Documentatiei
tehnico-economică a proiectului "Amenajare bază sportivă în comuna Bîrnova, judetul
Iasi” și a indicatorilor tehnico-economici precizati în Documentația de avizare a lucrărilor
de intervenție, depunerea spre finantare la MDRAP prin Programul National de
Dezvoltare Locală. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 1.151.564,40 lei
inclusiv TVA, din care se aprobă cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de
68.969,10 lei inclusiv TVA, conform deviz general actualizat. Desemnarea ca
reprezentant legal al proiectului integral, domnul MIHAI BALAN primarul Comunei
BÎRNOVA, judetul IASI.

Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare dnul primar vorbește despre posibilitatea instrumentării proiectului
"Modernizare teren de sport Bîrnova, comuna Bîrnova, judetul Iasi” în vederea depunerii
spre finanțare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul
National de dezvoltare locala, necesitatea si oportunitatea investitiei, interesul major al
comunei BÎRNOVA, judetul IASI, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si
necesitatea asigurarii serviciilor de ulilitate publică, precum si necesitatea accesarii
fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunității. Propune
aprobarea Documentatiei tehnico-economică a proiectului "Modernizare teren de sport
Bîrnova, comuna Bîrnova, judetul Iasi” și a indicatorilor tehnico-economici precizati în
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. Proiectul se va depune spre
finantare la MDRAP prin Programul National de Dezvoltare Locală. Valoarea totală a
obiectivului de investiție este de 1.311.367,51 lei inclusiv TVA, din care se aprobă
cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 56.141,36 lei inclusiv TVA, conform
deviz general actualizat. Desemnarea ca reprezentant legal al proiectului integral,
domnul MIHAI BALAN primarul Comunei BÎRNOVA, judetul IASI.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Dnul primar Balan Mihai vorbește despre posibilitatea instrumentării proiectului
"Amenajare și dotare bibliotecă în sat Păun, comuna Bîrnova, judetul Iasi” în vederea
depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin
Programul National de dezvoltare locala, necesitatea si oportunitatea investitiei, interesul
major al comunei BÎRNOVA, judetul IASI, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne
si necesitatea asigurarii serviciilor de ulilitate publică, precum si necesitatea accesarii
fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunității. Propune
aprobarea Documentatiei tehnico-economică a proiectului "Amenajare și dotare
bibliotecă în sat Păun, comuna Bîrnova, judetul Iasi” și a indicatorilor tehnico-economici
precizati în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. Proiectul se va depune
spre finantare la MDRAP prin Programul National de Dezvoltare Locală. Valoarea totală a
obiectivului de investiție este de 703.647,90 lei inclusiv TVA, din care se aprobă
cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 42.983,40 lei inclusiv TVA, conform
deviz general actualizat. Desemnarea ca reprezentant legal al proiectului integral,
domnul MIHAI BALAN primarul Comunei BÎRNOVA, judetul IASI.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi președintele de ședință proiectul d
hotărâre privind modificările valorilor totale a obiectivelor de investiție aprobate prin
Hotărârile Consiliului Local Bîrnova cu nr. 23 din 28.02.2017 privind "Reabilitare si modernizare
drumuri în comuna Bîrnova, județul Iasi”, 24 din 28.02.2017 privind "Extindere rețea alimentare
cu apă în comuna Bîrnova, judetul Iasi”, 25 din 28.02.2017 privind "Extindere rețea canalizare în
comuna Bîrnova, judetul Iasi”, 27 din 28.02.2017 privind " Reabilitare pod în sat Bîrnova,
comuna Bîrnova, judetul Iasi”, 28 din 28.02.2017 privind "Amenajare bază sportivă în comuna
Bîrnova, judetul Iasi”, 29 din 28.02.2017 privind " Modernizare teren de sport Bîrnova, comuna
Bîrnova, judetul Iasi” și 48 din 28.02.2017 privind "Amenajare și dotare bibliotecă în sat Păun,
comuna Bîrnova, judetul Iasi” și necesitatea revocării acestora.

Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.

Nemaifiind alte subiecte supuse dezbaterii se declară inchisă şedinţa extraordinara
de lucru a Consiliului local Bîrnova din data de 17.03.2017.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,

Presedinte de sedinta
Iacobescu Constantin

Secretar,
Dima Radu-Daniel

Redactat,
Ştirbu Ana-Maria

