Nr. ____ din 28 februarie 2017
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28 februarie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
comunei Bîrnova care are loc la sediul Primăriei Comunei Bîrnova şi care este statutară
prin prezenţa tuturor celor 15 consilieri locali.
Consiliul local al comunei Bîrnova a fost convocat în şedinţa ordinară 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. 55 din 21.02.2017.
Președintele de ședință ales pentru perioada decembrie 2016-februarie 2017,
dnul Luca Constantin, prezintă consilierilor comunali procesul-verbal al şedinţei
anterioare a Consiliului Local, respectiv al şedinţei din 31.01.2017, 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 14
voturi „pentru” 1 voturi „împotrivă” Popa Dan Constantin, fără a motiva şi 0 „abţinere”.
Preşedintele de şedinţă ales pentru ședința din decembrie 2016-februarie 2017,
d-nul Luca Constantin propune aprobarea suplimentării ordinii de zi, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de până la 1000 mp teren
numiţilor: Axinte Vasile, Țîbîrnă Roxana și Țîbîrnă Radu-Nicolae pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (proiect de hotărâre
iniţiat de viceprimarul comunei Bîrnova dnul Luca Constantin, propus pentru adoptare);
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Amenajare și dotare bibliotecă în sat Păun, comuna Bîrnova, judetul Iasi”
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, în administrare,
pe termen limitat de 1 an, a bunurilor mobile proprietate privată locală persoanei
juridice care desfașoară servicii publice S.C. ,, Servicii Publice Bîrnova ’’ S.R.L.,
societate comercială de drept privat şi interes local, cu asociat unic Comuna Bîrnova,
respectiv a buldoexcavatorului New Holland din dotarea Primăriei comunei Bîrnova
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
Preşedintele de şedinţă ales pentru ședința d-nul Luca Constantin propune
aprobarea ordinii de zi, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei șin a
statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bîrnova, județul
Iași ca urmare a reorganizării (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 “Reabilitare și modernizare drumuri 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 alimentare cu apă 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 “Extindere rețea de canalizare în 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 “Construire sistem de iluminat public stradal, solar în 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 “Reabilitare pod în sat Bîrnova, 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 “Amenajare bază sportivă în sat Păun, comuna Bîrnova, județul Iași” (proiect
de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
8.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);
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării serviciului de consultanță si
asistență juridică, în domeniul fondului funciar și orice alt domeniu repartizate prin
rezoluție de primarul comunei Bîrnova (comerciale, executări silite, contencios
administrative, s.a.) (corespondentă fond funciar/ reprezentare in fata instantelor de
judecata/ analizarii şi soluţionării cererilor de reconstituire, inregistrate la Primaria
comunei Barnova, la Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea
nr. 247/2005, Legea nr. 193/2007 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
10.Proiect de hotărâre privind aprobare inventar domeniul public și privat al UAT
Bîrnova (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
11.Proiect de hotărâre privind aprobare cereri utilizare domeniul public UAT
Bîrnova pentru branșament utilități –gaz metan, str. Mihai Vodă, nr. 1 pe o lungime de
15 ml pentru numitul Baron Mitachi și Zenovia, branșament energie electrică- str. Sf Ilie,
nr. 172 ml amplasare stâlp iluminat pentru numitul Bujor Marius-Ciprian, branșament
apă - str. Gen. Vasile Rudeanu, nr. 65, sat Păun pe o lungime de 5 ml numitul Botezatu
Radu (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus
pentru adoptare);
12.Proiect de hotărâre privind aprobare cumpărare teren în suprafață de 289 mp
din sat Cercu ce aparține dlui Iacobescu Constantin pentru reîntregirea drumului Culmea
Domniței împuternicire dra Matei Elena, referent și consilier local Luca ConstantinCristian pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare (proiect de hotărâre iniţiat
de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii situaţiilor deosebite de acordare
a ajutoarelor de urgenţă, de către primarul comunei Bîrnova (proiect de hotărâre iniţiat
de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
14.Proiect de hotărâre privind aprobare acordare prestații financiare excepționale
familiei numitei UȚĂ ADRIANA prin achiziție produse igienă, alimentare și de
îmbrăcăminte (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
15.Proiect de hotărâre privind aprobare acordare ajutor de urgență urmare a
incendiului locuinței familiei numitei Teodorescu Maria (proiect de hotărâre iniţiat de
primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
16.Proiect de hotărâre privind aprobare acordare ajutor de urgență urmare a
incendiului locuinței familiei numitului Chirilă Vasile (proiect de hotărâre iniţiat de
primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
17.Proiect de hotărâre privind aprobare rețea școlară pentru anul școlar 20172018 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus
pentru adoptare);
18.Proiect de hotărâre privind aprobare alocare sumă pentru participarea echipei
de fotbal Stejarul Bîrnova Iași la Campionatul Județean divizia a IV-a ediția 2017 retur
de campionat (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
19.Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament de Funcționare Consiliul Local
Bîrnova (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
20.Proiect de hotărâre privind aprobare modificare Regulament de eliberare
autorizație de funcționare (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul
Balan Mihai, propus pentru adoptare);
21.Proiect de hotărâre privind însușire Raport de evaluare întocmit de evaluator
Casapu și a procesului verbal de negociere pentru suprafața de teren de 0,9730 ha
pentru înființare piață, achiziție prin cumpărare, modalități de plată și împuternicirea drei
Matei Elena, referent și consilier local Luca Constantin-Cristian pentru semnarea
contractului de vânzare-cumpărare semnarea contractului de vânzare-cumpărare
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
22.Proiect de hotărâre privind realizare Raport de evaluare pentru suprafața de
teren de 131 mp sat Cercu pentru vânzare (proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
23.Proiect de hotărâre privind atribuire denumire strada –strada Săcioarei sat
Vișan din strada Valea Viilor spre Castelul Grecilor, ș.a. (proiect de hotărâre iniţiat de
primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
24. Proiect de hotărâre privind eliminarea cotelor de combustibil pentru
autoturismele/autoutilitarele/utilajele Primăriei comunei Bîrnova (proiect de hotărâre
iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
25. Proiect de hotărâre privind subvenționarea transportului în procent de 100%
elevilor aflați în dificultate și care frecventează școala în Municipiul Iași pe traseul
Comuna Bîrnova – Municipiul Iași și retur precum și pentru persoanele cu situații
financiare deosebite(grad handicap, s.a.) un număr de 10 bilete/lună/persoana (proiect
de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);

26.Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de până la 1000 mp teren
numiţilor: Axinte Vasile, Țîbîrnă Roxana și Țîbîrnă Radu-Nicolae pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (proiect de hotărâre
iniţiat de viceprimarul comunei Bîrnova dnul Luca Constantin, propus pentru adoptare);
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Amenajare și dotare bibliotecă în sat Păun, comuna Bîrnova, judetul Iasi”
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, în administrare,
pe termen limitat de 1 an, a bunurilor mobile proprietate privată locală persoanei
juridice care desfașoară servicii publice S.C. ,, Servicii Publice Bîrnova ’’ S.R.L.,
societate comercială de drept privat şi interes local, cu asociat unic Comuna Bîrnova,
respectiv a buldoexcavatorului New Holland din dotarea Primăriei comunei Bîrnova
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
Diverse: posibilitatea negocierii cu SCA Bucium SA în vederea dobândirii
drumurilor aflate în proprietatea SCA Bucium SA.
acordare termen de grație de 30 zile pentru demararea procedurilor
de construire locuințe proprietate personală tinerilor beneficiari ai prevederilor Legii nr.
15/2003, ulterior retragerea dreptului
informare privind posibilitatea îndreptării împotriva SC Plot Point SRL
recuperare sumă PUG
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi, în forma prezentată și suplimentată,
ordine de zi ce este aprobată în unanimitate de voturi de consilierii comunali prezenţi la
şedinţă (15 voturi ”pentru”, 0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţineri”).
Se dă cuvântul unui invitat, dnul Laurențiu Zberianu, reprezentant E-NEL, furnizor de
energie electrică. Acesta vorbește despre posibilitatea transferului consumului de
energie electrică către acest furnizor în baza Ordinului nr. 105/2014 privind pentru
aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre
clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare
la piata de echilibrare a energiei electrice. Prezintă avantajele și discount-urile pe care le
acordă consumatorilor persoane fizice 10%, făcând o economie de 14/lei/lună și
persoanelor juridice 15%. Solicită aprobarea Consiliului Local pentru a se deplasa pe
raza comunei Bîrnova și a informa locuitorii cu privire la aceste servicii. Consilierii locali
își dau acordul verbal în acest sens.
În continuare președintele de ședință dă cuvântul altor invitaținși anume unui
grup de locuitori ai satului Vișan, Donici Consantin, Scutărița Adrian, Vișan Adrian și
Isarie Trifan. Prezintă dnul Isarie Adrian doleanțele locuitorilor după cum urmează:
1.biserica Parohiei satului Vișan care se află întrun grad ridicat de degradare și pune în
pericol siguranța enoriașilor participanți la slujbă. Dnul primar îi răspunde că biserica
este în administrarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei iar Primăria poate face investiții
doare pentru bunurile din domeniul public sau privat al UAT-ului. Cum clădirea bisericii
este în administrarea Mitropoliei această obligație revine Mitropoliei. Am încercat să
ajutăm, la solicitarea dlui Vișan, consultant present la ședință însă dnul protopot nu a
fost de accord să cedeze biserica Primăriei. Oricum tot ceea ce ține de implementarea

proiectului costă, iar în acest sens consultantul își luase angajamentul să suporte toate
cheltuielile iar ulterior să le deconteze. Consilierul local Popa Dan Constantin intervine și
propane să finanțăm noi ca Primărie. I se răspunde că acum 2 ani au fost discuții cu
privire la faptul că finanțarea Bisericii din bugetul de stat este exagerată. Prin urmare ar
trebui să se implice și preotul. Consilierul local Odăgeriu Daniel intervine și recomandă
să se facă slujbă în zilele de sărbătoare, nu să se închidă biserica.
2.Se solicită înființarea unui punct sanitar pentru locuitorii satului, deoarece nu există.
Intervine dna consilier Covaliu Lidia Camelia, care este unul dintre cei 2 medici de
familie care-și desfășoară activitatea și pe raza Comunei Bîrnova. Spune că nu se poate
face motivat de faptul că fiecare unitate sanitară trebuie să aibă 35 ore/săptămână,
trebuie angajat un medic cu normă întreagă, ori multe persoane de pe raza comunei au
medici de familie din Municipiul Iași sau alte zone, fiecare pacient își poate alege medicul
de familie. Este de acord să meargă și în satul Vișan însă nu are pentru cine.
3.post de Poliție în satul Vișan-dnul primar răspunde că este un singur post de poliție
pentru toată comuna, așa cum este în tot județul. S-a înființat Poliția Locală ce va avea
un efectiv de 5 oameni fapt ce va întări activitatea de pază și protecție pe raza comunei.
4.promovarea și protecția castanului unirii-dnul primar răspunde că s-a încercat
negocierea cu proprietara terenului pe care se află castanul însă nu ne putem înțelege.
Mai mult a dat Primăria în judecată. Intenționăm să o mai invităm la o negociere.
5.asigurare mijloace de transport pentru copii. Dnul primar răspunde și afirmă că sunt
copii care merg la școală în Bucium, însă noi putem asigura transportul cu microbuzele
școlare doar la școlile de pe raza comunei. Dnul consilier Acatrinei intervine și
menționează faptul că a avut în vedere această problemă și chiar se implicare pentru a
găsi o soluție.
6.iluminatul stradal. Dnul Donici afirmă că nu funcționează permanent. I se răspunde că
sunt persoane care intervin la ceasurile programatoare.
Dnul consilier Odăgeriu aduce în discuție problema animalelor lăsate nesupravegheate.
Dnul primar propune ca fiecare să-și facă gard, în acest sens amintind și de discuția pe
care a avut-o cu investitorul blocurilor din satul Vișan, dnul Toma, de a face împrejmuire
la blocuri inclusiv pentru containerele de gunoi.
6.pietruirea drumurilor din Vișan-dnul primar răspunde că avem în derulare proiect de
asfaltare pe drumul ce duce la Școala Veche.
7.canalizare-dnul primar spune că este pe ordinea de zi un punct cu privire la extinderea
rețelei de canalizare.
8.extindere rețea gaz metan-dacă Primăria mai are în vedere vreo extindere.
Persoanele din satul Vișan sunt întrebate dacă mai alte probleme și deoarece
aceștia și-au încheiat doleanțele se dă cuvântul unii alt invitat și anume dnul Țăranu
George, locuitor al satului Cercu, care vine cu o serie de propuneri de natură să crească
veniturile la bugetul local.
1.Astfel, pentru creșterea gradului de coletare a taxelor locale, care sunt surse de venit
la bugetul local, propune promovarea plăților în loc de amendă prin texte de genul
"taxele dumneavoastră sunt importante pentru....", efectuarea de vizite în terem, poate
cetățenii nu știu că trebuie să plătească taze, impozite, campanii de informare.
2.Promovarea și valorificarea spațiului de reclamă stradală, panouri stradale, încasarea
taxelor pentru reclamă și publicitate.
3.campanii de informare asupra arderii gunoaielor. Să evităm această metodă, poluăm,
se crează disconfort vecinilor. Este ilegal, să popularizăm acest aspect inițiam se va da
avertisment iar ulterior amendă.

4.să atragem investitori în Comuna Bîrnova. Întocmirea unui Plan de atragere a
investițiilor, crearea unui pachet de facilități, campanii de promovare suplimentară.
5.extindere rețea gaz sat Cercu-până la biserică și școală care sunt instituții similare ar
mai fi 750 ml.
Cam acestea ar fi în linii mari propunerile dlui Țăranu.
Intervine din nou dnul Donici, reprezentant al satului Vișan și subliniază faptul că pentru
satul Vișan se impune realizarea unor limitatoare de greutate și viteză, fiind zone cu risc
ridicat de producere accidente. Dnul viceprimar Luca Constantin îi răspunde că avem în
derulare un Proiect de acest gen pentru toată comuna. Deasemenea se solicită plăcuțe
cu numele străzii și numărul de imobil.
În continuare se dă cuvântul unei alte invitate, dna Conachi Monica, locuitor al
satului Bîrnova. Aceasta pune problema extinderii rețelei de gaz pe strada Sf. Maria,
stradă pe care Consiliul Județean o va asfalta în această primăvară de la familia Anton
până în capăt la cantonul silvic, iar în acest sens poate sprijini Instituția prin implicarea
personală în obținerea avizelor. Dnul primar, Balan Mihai intervine și subliniază faptul că
face public ca toate persoanele de pe strada Sf. Maria care intenționează să facă
extinderi, branșamente la rețelele de utilități să le realizeze până la asfaltarea străzii,
ulterior acest fapt va fi imposibil deoarece constructorul nu va mai garanta lucrarea dacă
se intervine cu astfel de lucrări. Consilierul local Popa Dan-Constantin propune și
extinderea rețelei de canalizare pe acest tronson. Dnul primar îi transmite dnei Conachi
că o așteaptă în zilele de audiență să stabilească concret cum se va putea executa
extinderea.
În continuare se propune deschiderea ședinței prin prezentarea primului punct al
ordinii de zi și anume aprobarea funcţiilor publice, Organigrama şi Statul de Funcţii
(posturi aferente funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor publice şi personalului
contractual) pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bîrnova. Astfel
desființarea unui număr de 7(șapte) funcții contractuale de muncitor necalificat din
cadrul Serviciului Administrativ, Gospodărire, Igienizare, Pază Comunală, Întreținere și
Dezăpezire Drumuri, înființarea Compartimentul Resurse Umane și Salarizare și
Compartimentul Audit Public Intern, înființarea funcției publice de execuție de consilier
juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Juridic, înființarea
funcției publice de execuție de Auditor, clasa I, grad profesional superior în cadrul
Compartimentul Audit Public Intern, înființarea funcției publice de execuție de Referent,
clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentul Resurse Umane și
Salarizare, înființarea funcției publice de execuție de Referent, clasa III, grad profesional
Debutant, în cadrul Compartimentul Financiar Contabil, transformarea funcției publice de
execuție Vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul
Compartimentul Financiar Contabil, în funcția publică de Inspector, clasa I, grad
profesional Superior, înființarea funcției publice de execuției de Inspector Protecție
Civilă, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență, transformarea funcției contractuale de Referent II, Nivel Studii M - Șef SVSU
din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în funcţia contractuală de
Inspector de Specialitate, gradul I - Șef SVSU, înființarea funcțiilor contractuale de
șofer(microbuz școlar) și șofer(buldoexcavator), nivel studii G în cadrul Serviciului
Administrativ, Gospodărire, Igienizare, Pază Comunală, Întreținere și Dezăpezire
Drumuri.
Intervine dnul consilier Popa Dan-Constantin și spune că statul de funcții este
subdimensionat în sensul că nu se justifică 2 posturi de consilier juridic și la urbanism să
existe un singur post. Deasemenea că tot personalul este în subordinea secretarului,

propune ca cel de la achiziții să fie subordonat administratorului public, iar partea de
gospodărire viceprimarului. Intervine dnul secretar Dima Radu-Daniel și face trimitere la
adresa Institutiei Prefectului Judetului Iasi nr.4284/17.03.2015, prin care se comunica
numarul maxim al posturilor pe care îl poate avea Comuna Bîrnova, conform O.U.G.
nr.63/2010. Astfel avem număr maxim de posturi, în luna iulie avem în vedere
înființarea posturlui de arhitect șef, iar viceprimarul face ce sarcini primește de la
primar.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” Popa Dan-Constantin.
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 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. Intervine consilierul local Popa Dan-Constantin și spune că este
un proiect cu angajament iar atâta vreme cât nu este bugetul aprobat pe anul în curs nu
putem face angajamente. Secretarul comunei intervine și spune că este permis, este
termen limită de depunere a Proiectelor, 15 martie, dată până la care nicio localitate nu
va avea bugetul aprobat. Dnul primar spune că anul 2016 a fost an electoral, luna
decembrie alegeri parlamentare, fapt ce a întârziat aprobarea legii bugetului de stat pe
anul 2017, fapt care a determinat și aprobarea bugetelor pe plan local, însă sesiunea
depunerii proiectelor este până la 15 martie. Dna consilier Covaliu intervine și se
adresează dlui Popa amintindu-i că în perioada în care acesta a fost primar, Consiliul
Local, din care făcea parte și dumneaei, a acordat sprijinul primarului pentru
implementarea Proiectelor, a probat toate proiectele de hotărâre, însă din păcate acest
fapt nu a determinat și realizarea proiectelor, mai exact nu s-a făcut nimic.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” dnul Popa Dan-Constantin.
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 1.658.117 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 14 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” dnul Popa Dan-Constantin.
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 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 14 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi prezintă dnul primar despre
posibilitatea instrumentării proiectului " Construire sistem de iluminat public stradal,
solar 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 tehnicoeconomică a proiectului "Construire sistem de iluminat public stradal, solar 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 totală a obiectivului de investiție este
de 4.381.018 lei inclusiv TVA, din care se aproba cofinantarea din bugetul local în sumă
totală de 131.700,00 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 14 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
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 639.323 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 14 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
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 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 14 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
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 1.311.368 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 14 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi președintele de ședință prezintă
proiectul de hotărâre referitor la faptul că există un număr mare de cereri nesoluţionate
la Legile fondului funciar (corespondentă fond funciar/ reprezentare în faţa instanţelor de
judecată/ analizării şi soluţionării cererilor de reconstituire, înregistrate la Primaria
comunei Barnova, la Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea
nr. 247/2005, Legea nr. 193/2007, sesizări pe acest domeniu care necesită soluţionarea
rapidă) şi faptul că activitatile juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare,
nu se pot asigura în totalitate de catre personalul de specialitate juridica angajat in
cadrul Primăriei Comunei Bîrnova în special, in domeniul fondului funciar și alte domenii
cu grad de dificultate ridicat (comerciale, executări silite, contencios administrative, s.a.,
corespondentă fond funciar/reprezentare in fata instantelor de judecata/ analizarii şi
soluţionării cererilor de reconstituire, inregistrate la Primaria comunei Barnova, la Legea
nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, Legea nr.
193/2007)". Se propune achiziționarea serviciului de consultanță și asistență juridică, în
domeniul fondului funciar, în vederea solutionării corespondenței de fond funciar și alte
domenii cu grad de dificultate ridicat (comerciale, executări silite, contencios
administrativ, s.a.). Achizitionarea serviciului de reprezentare în faţa instanţelor de
judecată, în litigiile cu Instituţia Prefectului judetului Iasi, Comisia judeteană de fond
funciar Iasi, Agentia domeniilor Statului, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Iasi, Regia Natională Romsilva si Agentia Natională pentru Restituirea Proprietatilor, în
litigiile de fond funciar, a Comisiei locale de fond funciar Bîrnova, a Primarului comunei
Bîrnova, a Unitatii administrativ teritoriale Barnova şi a Consiliului local Bîrnova și
achizitionării serviciului de consultanţă şi propunere soluţii în domeniul fondului funciar,
în vederea analizării şi soluţionării cererilor de reconstituire, inregistrate la Primaria
comunei Bîrnova, la Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea
nr. 247/2005, Legea nr. 193/2007, ramase nesolutionate pînă în present. Împuternicirea
dlui Primar al comunei Bîrnova, domnul Balan Mihai, sa semneze contractele avand ca
obiect achizitionarea serviciilor juridice mentionate si să negocieze onorariul aferent
acestor contracte.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere” .
Președintele de ședință dă cuvântul dlui Rootă Daniel, inspector cu atribuții
financiar-contabile care vorbește despre necesitatea actualizării listelor ce cuprind
inventarul domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale Bîrnova urmare a
procesului verbal întocmit de Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc
domeniul public şi privat al UAT Bîrnova, respectiv a listelor de inventar întocmite în
acest sens cu nr. 18987 din 31.12.2016, referatul de necesitate al dlui primar al
comunei Bîrnova cu nr. 799 din 17.01.2017 privind însuşirea de către Consiliul Local
Bîrnova a domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale Bîrnova.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere”.

Cu privire la următorul punct al ordinii de zi dnul Balan Mihai, primar al comunei
prezintă adresa cu nr. 456 din 13.01.2017 a Inspectoratului Judeţean Iaşi înregistrată la
Primăria comunei Bîrnova cu nr. 1689 din 02.02.2017 privind înaintarea Avizului
conform emis de I.S.J. Iaşi şi necesitatea organizării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Bîrnova ce vor funcţiona în anul şcolar 20172018. Propune organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe
raza UAT Bîrnova ce vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018, după cum urmează:
Unităţi de învăţământ cu personalitate juridică Denumirea unităţilor de învăţământ
PJ
arondate
Şcoala Gimnaziala, Bîrnova
Şcoala Primară Păun
Şcoala Primară Todirel
Şcoala Primară Vişan
Grădiniţa cu Program Normal Bîrnova
Grădiniţa cu Program Normal Cercu
Grădiniţa cu Program Normal Păun
Grădiniţa cu Program Normal Todirel
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare președintele de ședință propune trecerea la următorul punct al
ordinii de zi și dă prezintă cererile numiților Bujor Marius-Ciprian, Bujor Olimpia Ilinca,
Bujor Dumitru și Bujor Mirela cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova
pentru branșament utilități rețea alimentare cu energie electrică amplasare stâlp SE4,
str. Sf.Ilie, nr. 172 sat Vișan, comuna Bîrnova, numiților Baron Mitachi, Baron Zenovia
cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru branșament gaz prin forare
subtraversare, pe o lungime de 15 ml, str. Mihai Vodă, nr. 1 sat Bîrnova, numitului
Botezatu Radu cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru branșament
utilități rețea alimentare cu apă pe o lungime de 5 ml, str. General Vasile Rudeanu, nr.
65 sat Păun, comuna Bîrnova, numitei Melinte Iuliana Maria cu privire la utilizarea
domeniul public al UAT Bîrnova pentru branșament utilități rețea alimentare cu apă pe o
lungime de 10 ml, str. Valea Viilor, nr. 4B sat Vișan, comuna Bîrnova și numitului
Grigoraș Dan-Emanoil cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru
branșament gaz metan pe o lungime de 10 ml, str. Sf. Ap. Petru, nr. 129 sat Pietrăria,
comuna Bîrnova. Se propune aprobarea cererii numiților Bujor Marius-Ciprian, Bujor
Olimpia Ilinca, Bujor Dumitru și Bujor Mirela cu privire la utilizarea domeniul public al
UAT Bîrnova pentru branșament utilități rețea alimentare cu energie electrică amplasare
stâlp SE4, str. Sf.Ilie, nr. 172 sat Vișan, comuna Bîrnova, județ Iași, numiților Baron
Mitachi, Baron Zenovia cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru
branșament gaz prin forare subtraversare, pe o lungime de 15 ml, str. Mihai Vodă, nr. 1
sat Bîrnova, comuna Bîrnova, județ Iași, numitului Botezatu Radu cu privire la utilizarea
domeniul public al UAT Bîrnova pentru branșament utilități rețea alimentare cu apă pe o
lungime de 5 ml, str. General Vasile Rudeanu, nr. 65 sat Păun, comuna Bîrnova, județ
Iași, numitei Melinte Iuliana Maria cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova
pentru branșament utilități rețea alimentare cu apă pe o lungime de 10 ml, str. Valea
Viilor, nr. 4B sat Vișan, comuna Bîrnova, județ Iași județ Iași, numitului Grigoraș DanEmanoil cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru branșament gaz
metan pe o lungime de 10 ml, str. Sf. Ap. Petru, nr. 129 sat Pietrăria, comuna Bîrnova,
județ Iași. Pentru accesul pe domeniul public al UAT Bîrnova, beneficiarii lucrării Bujor

Marius-Ciprian, Bujor Olimpia Ilinca, Bujor Dumitru și Bujor Mirela, Baron Mitachi, Baron
Zenovia, Melinte Iuliana Maria, Botezatu Radu și Grigoraș Dan-Emanoil vor plăti suma de
250 lei reprezentând contravaloarea utilizării domeniului public. Pentru accesul pe
domeniul public al UAT Bîrnova, beneficiarii Bujor Marius-Ciprian, Bujor Olimpia Ilinca,
Bujor Dumitru și Bujor Mirela, Melinte Iuliana Maria, Baron Mitachi, Baron Zenovia și
Grigoraș Dan-Emanoil vor solicita prezența unui reprezentant al Primăriei comunei
Bîrnova la amplasament atât înainte de începerea lucrării cât și la finalizarea acesteia.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare se dă cuvântul d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Balan Mihai,
care prezintă raportul de evaluare întocmit de SC Evaluari Casapu SRL, evaluator
Casapu Ioan pentru suprafața de teren de 289 mp ce aparține dlui Iacobescu Constantin
și Elena pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor HCL Bîrnova nr. 111/29.11.2016
(demararea procedurii în vederea achiziționării terenului în suprafață de 289 mp
amplasat în T 43, parcela 2671/2/2 pentru reintregirea drumului public Culmea Domniței
și întocmire raport evaluare în vederea cumpărării și inventarierii în domeniul public al
UAT Bîrnova), precum și a HCL Bîrnova cu nr. 120 din 19.12.2016 (însusirea Raportului
de Evaluare întocmit de SC Agentia de Evaluare si Consultanta, in Afaceri SRL evaluator Casapu Ioan pentru suprafața de teren de 289 mp din sat Cercu ce aparține
dlui Iacobescu Constantin, amplasat în T 43, parcela 2671/2/2 la prețul de 12.953 lei).
Propune însusirea Raportului de Evaluare întocmit de SC Agentia de Evaluare si
Consultanta, in Afaceri SRL - evaluator Casapu Ioan pentru suprafața de teren de 289
mp din sat Cercu ce aparține dlui Iacobescu Constantin, amplasat în T 43, parcela
2671/2/2, aprobarea achiziționării prin contract de vânzare-cumpărare a suprafeței de
teren de 289 mp pentru reîntregirea drumului public Culmea Domniței, sat Pietrăria.
Aprobarea achiziționării după adoptarea bugetului local de venituri/ cheltuieli pe anul
2017 și împuternicirea drei Matei Elena, referent la Primăria comunei Bîrnova și d-lui
consilier local Luca Constantin Cristian pentru semnarea contractului de vânzarecumpărare la notarul public.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Luca Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi președntele de ședință, Luca
Constantin vorbește despre referatul d-rei Frâncu Monica, inspector la Primăria comunei
Bîrnova privind necesitatea stabilirii situațiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă
acordate familiilor aflate în dificultate ca urmare a calamnităţilor naturale sau a altor
situaţii dificile conform art. 28 alin. I completat de art. II, pct. 2 din OUG 110/2011,
ajutor de înmormântare prevăzut la art. 4 din OUG 110/2011 pe anul 2016 și situaţiile
deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă-afecţiuni cauzate de accidente sau deces
în urma unui acident (rutier, feroviar, casnis, de muncă), în caz de operaţii, boli foarte
gave, decesul unei persoane singure fără familie,altele decât cele beneficiare de ajutor
social, calamităţi naturale (trăsnete, vijelii, furtunu foarte puternice sub aspect de
tornadă, incendii), familii fără venituri sau cu venituri mici, care se află în imposibilitatea
de a înmormânta un membru al familiei, altele decât cele beneficiare de ajutor social şi
alte situaţii deosebite cu aprobarea Consiliului Local. Se propune stabilirea situaţiilor
deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de către primarul comunei Bîrnova,
după cum urmează:-familii aflate în dificultate ca urmare a calamnităţilor naturale sau a
altor situaţii dificile conform art. 28 alin. I completat de art. II, pct. 2 din OUG

110/2011; -ajutoare –prestații financiare excepționale potrivit art. 130 din Legea nr.
272/2004 privind privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările
ulterioare; -ajutor de înmormântare prevăzut la art. 4 din OUG 110/2011 pe anul 2016;afecţiuni cauzate de accidente sau deces în urma unui acident (rutier, feroviar, casnis,
de muncă), în caz de operaţii, boli foarte gave, decesul unei persoane singure fără
familie,altele decât cele beneficiare de ajutor social, calamităţi naturale (trăsnete, vijelii,
furtunu foarte puternice sub aspect de tornadă, incendii), familii fără venituri sau cu
venituri mici, care se află în imposibilitatea de a înmormânta un membru al familiei,
altele decât cele beneficiare de ajutor social şi alte situaţii deosebite cu aprobarea
Consiliului Local.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare tot președintele de ședință prezintă cererea numitei Uță AdrianaMihaela din satul Vișan prin care solicită acordarea unei sume de bani în vederea
achiziţionării de produse pentru copii necesare la școală și asigurarea condiţiilor de
minimă protecţie şi igienă pentru copii minori pe care-i are în întreţinere, ancheta socială
întocmită de dra Frâncu Monica, inspector cu atribuţii de asistent social la Primăria
comunei Bîrnova din care rezultă situaţia precară a familiei. Se propune aprobarea
acordării sumei de 1.000 lei (unamie) din bugetul local de venituri/cheltuielial comunei
Bîrnova pe anul 2017 pentru acordare prestaţii financiare excepţionale potrivit
prevederilor art. 121-123 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, cu modificările ulterioare familiei aflate în dificultate Uță AdrianaMihaela. Din suma menţionată se vor achiziţiona produse necesare la școală și pentru
asigurarea condiţiilor de minimă protecţie şi igienă pentru cei 4 copii minori pe care-i are
în întreţinere.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Intervine dnul Isăilă și întreabă dacă pe satul Vișan sunt beneficiary ai venitului
inim garantat pentru a fi puși la treabă. I se răspunde că pe raza comunei nu sunt
beneficiari ai Legii nr. 416/2001 persoane apte de muncă.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi președintele de ședință prezintă
cererea numitei Teodorescu Maria prin care solicită acordarea unei sume de bani, ajutor
de urgență pentru familia aflată în dificultate urmare a incendiului ce a avut loc la casa
în care locuiește, ancheta socială întocmită de dra Frâncu Monica, inspector cu atribuţii
de asistent social la Primăria comunei Bîrnova din care rezultă situaţia precară a familiei.
Menționează că se propune acordarea sumei de 2000 lei (douămii) din bugetul local de
venituri/cheltuielial comunei Bîrnova pe anul 2017 pentru acordare ajutor de urgență
urmare a incendiului locuinței familiei aflate în dificultate Teodorescu Maria, iar din suma
menţionată beneficiara va achiziționa materiale necesare reparației locuinței și va face
dovada în acest sens cu documente justificative.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Preşedintele de şedinţă, dnul Luca Constantin, propune trecerea la următorul
punct al ordinii de zi şi prezintă cererea numitului Chirilă Vasile prin care solicită
acordarea unei sume de bani, ajutor de urgență pentru familia aflată în dificultate
urmare a incendiului ce a avut loc la casa în care locuiește, ancheta socială întocmită de
dra Frâncu Monica, inspector cu atribuţii de asistent social la Primăria comunei Bîrnova
din care rezultă situaţia precară a familiei. Se propune acordarea sumei de 2000 lei

(douămii) din bugetul local de venituri/cheltuieli al comunei Bîrnova pe anul 2017 pentru
acordare ajutor de urgență urmare a incendiului locuinței familiei aflate în dificultate
Chirilă Vasile, iar din suma menţionată beneficiarul va achiziționa materiale necesare
reparației locuinței și va face dovada în acest sens cu documente justificative.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Președintele de ședință, dnul Luca Constantin propune trecerea la următorul punct
al ordinii de zi și prezintă referatul dlui Rusu Constantin-Lucian, președinte al Clubului
Sportiv „Stejarul Barnova” Iasi privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru participarea
echipelor de fotbal Stejarul Barnova Iași (seniori și juniori) în Campionatul Județean
divizia a IV-a editia -2017 retur de campionat în contul bancar ( COD IBAN) –
RO65BRDE240SV72302462400. Se propune alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul
local de venituri/cheltuieli al Comunei Bîrnova pe anul 2017 pentru participarea echipelor
de fotbal Stejarul Barnova Iași (seniori și juniori) în Campionatul Județean divizia a IV-a
editia -2017 retur de campionat, după cum urmează:
Fotbal
BUGET
Nr.
Explicatie
RETUR
crt.
2017
1 Taxa participare Campionat retur 2017
600
2 Barem arbitri jocuri acasa
3000
3 Taxa carnet legitimatie jucatori
0
4 Viza jucatori
600
5 Cartonase galbene / rosii
700
6 Amenda jucatori
800
7 Echipament jucatori seniori
900
8 Echipament jucatori juniori
500
9 Transport sportivi meciuri deplasare
4500
10 Decontare asistenta medicala meciuri acasa
0
Asigurare de produse medicale sportivi (unguent, kelen,
11 fase)
100
12 Premiere sportivi la Victorie / Egal
5000
La fiecare joc va fi asigurat un necesar de: apa, gustari si
13 energizant, atat la seniori, cat si la juniori
2000
14 Materiale intretinere teren de joc (var praf, detergent)
400
15 Achizitionare accesorii sportive (mingi fotbal)
600
16 Comisioane BRD
300
X

TOTAL FOTBAL

20000

Dnul consilier local Acatrinei Florin întreabă dacă nu mai subvenționează
transportul SC Rîndunica SRL, că în perioada în care acesta se implica în activitatea
clubului transportul era asigurat de firma. Dnul consilier Andriescu întreabă de ce nu mai
sunt sponsori pentru că în momentul în care s-a pus în discuția Consiliului Local Bîrnova
continuarea susținerii echipei de foltbl acesta ar fi propus contactarea sponsorilor. Dnul
consilier Odăgeriu spune că el a sponsorizat cu 4000 lei dar nu mai are posibilitatea.

Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Andriescu Constantin).
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind necesitatea
reactualizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Bîrnova.
Intervine dnul consilier Popa Dan-Constantin și propune amînarea acestui proiect
deoarece și așa au trecut 60 zile de la data constituirii Consiliului Local și nu ar mai
conta încă o lună. Menționează că este un regulament general și observat câteva
neconcordanțe cum ar fi art. 22 se face trimitere la 4 comisii de specialitate în realitate
fiind vorba de 3 comisii. Se propune amânarea, se supune la vot, propunerea fiind
aprobată cu 3 voturi ”pentru” dnii Andriescu Dumitru, Acatrinei Florin și Popa DanConstantin, 12 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”. Se propune aprobarea acestuia cu
amedamentele subliniate de dnul Popa Dan-Constantin.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru”,
1 voturi “împotrivă” Popa Dan-Constantin şi 1 “abţinere” Acatrinei Florin.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi, dnul primar vorbește necesitatea
actualizării și completării art. 10 și 23 ale Regulamentului privind eliberarea avizului
program şi a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în
comuna Bîrnova, judeţ Iaşi şi a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru
nerespectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 48
din 31.08.2016. Propune actualizarea și completarea art. 10 și 23 ale Regulamentului
privind eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea
activităţilor comerciale în comuna Bîrnova, judeţ Iaşi şi a contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor pentru nerespectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Bîrnova cu nr. 48 din 31.08.2016 în sensul că se va solicita:
- să se facă dovada branșamentului la energie electrică,
- să se facă dovada branșamentului la apa potabilă (contract Apa Vital sau sursă proprie
pompă apă),
-viza DSV ,
-dovada că spațiul unde își desfășoară activitatea de alimentaţie publică este un spațiu
corelat desfăşurării activităţii comerciale (autorizat ca magazin), într-o structură de
vânzare autorizată astfel prin certificatul de urbanism şi autorizaţie de construire, cu
respectarea regulamentului local de urbanism, respectându-se prevederile legale în
materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările
care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare dnul primar, Balan Mihai prezintă raportul de evaluare întocmit de
SC Agenția de Evaluare și Consultanță în Afaceri SRL, evaluator Casapu Ioan pentru
suprafața de teren de 9730 mp intravilan conform PUZ ce aparține dlui Zaharia Ioan
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor HCL Bîrnova nr. 109/29.11.2016 (demararea
procedurii în vederea identificării unei suprafețe de teren în suprafață de 5000 – 10000
mp pe strada Dafina Doamna zona Majutex sat Todirel-Cercu pentru amplasarea unei
piețe publice necesare pe raza comunei Bîrnova), precum și a HCL Bîrnova cu nr. 19 din
31.01.2017 (realizarea unui Raport de Evaluare pentru suprafața de teren de
aproximativ 1,00 ha teren intravilan ce aparține dlui Zaharia Ioan pentru amplasarea
unei piețe publice necesare pe raza comunei Bîrnova), faptul că potrivit raportului de
evaluare valoarea de piață este 405.928 lei (90.064 euro) respectiv 9,25 euro/mp, iar ca
urmare a negocierii directe cu proprietarul s-a convenit asupra unui preț inferior.

Propune însușirea raportului de evaluare întocmit de SC Agenția de Evaluare și
Consultanță în Afaceri SRL, evaluator Casapu Ioan pentru suprafața de teren de 9730
mp intravilan conform PUZ ce aparține dlui Zaharia Ioan la prețul de 9,25 euro/mp,
respectiv suma de 90.064 euro/suprafața de 9730 mp), însușirii procesului verbal cu nr.
2853 din 23.02.2017 încheiat pe marginea raportului de evaluare întocmit de SC Agenția
de Evaluare și Consultanță în Afaceri SRL, evaluator Casapu Ioan pentru suprafața de
teren de 9730 mp intravilan conform PUZ ce aparține dlui Zaharia Ioan și a modalităților
de plată, după cum urmează:
Prețul de achiziție este 7,8 euro/mp.
Preț final 75.894 euro pentru întreaga suprafață de 9730 mp.
Jumătate din valoare la semnarea contractului: suma de 37.947 euro.
Rate: luna MAI:
20.000
EURO.
IUNIE:
5.982,33 EURO
AUGUST:
5.982,33 EURO
NOIEMBRIE:
5.982,33 EURO
Propune aprobarea achiziționării terenului prin contract de vânzare-cumpărare potrivit
procesului verbal de negociere după adoptarea bugetului local de venituri/ cheltuieli al
comunei Bîrnova pe anul 2017.Împuternicirea drei Matei Elena, referent la Primăria
comunei Bîrnova și d-lui consilier local Luca Constantin Cristian pentru semnarea
contractului de vânzare-cumpărare la notarul public.
Intervine dnul consilier local Popa Dan-Constantin și subliniază faptul că nu putem
angaja o cheltuială dacă nu avem bugetul aprobat. Deasemenea a împuternicit un
consilier local și un funcționar pentru semnarea contractului. Prețul de achiziție este
mare și nu se justifică plata acestei sume pentru investiția care se intenționează.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 2 “abţinere” (Popa Dan-Constantin și Luca Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi președintele de ședință vorbește
despre Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 35 din 31.08.2016 privind
inventarierea suprafeței de teren de 0,0131 ha amplasată în T 43, P 2673/46/2 (Cercu)
și stabilirea destinației - scoaterea la vânzare, faptul că există solicitări în vederea
achiziționării și că s-a întocmit cartea funciară și necesitatea realizării unui raport de
evaluare. Se propune realizarea unui Raport de Evaluare pentru suprafața de teren de
0,0131 ha amplasată în T 43, P 2673/46/2 (Cercu) în vederea scoaterii la vânzare.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare tot președintele de ședință prezintă referatul d-lui Gramaticu Adrian,
inspector la Primăria comunei Bîrnova privind aprobarea atribuirii unor denumiri de
străzi de pe raza comunei Bîrnova. Astfel propune completarea nomenclatorului privind
străzile din comuna Bîrnova în sensul atribuirii unor noi denumiri pe raza satului Vișan,
comuna Bîrnova, denumire avizată de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Iaşi
prin Avizul nr. 59 din 16.09.2011, după cum urmează:
Strada Sălcioarei
Strada Negru Vodă

200 ml
430 ml

Strada Sânzienelor
Strada
Doamna
Stanca
Strada Unioniștilor

250 ml
300 ml

Strada Potcoavei

100 ml
ml

din str. Valea Viilor –str. Castelul Grecilor
la prorietatea familiei Mărunțelu până în hat cu
comuna Ciurea
De la strada Dealul cu Vii la strada Castanul Unirii
De la strada Regina Maria la proprietatea familiei
Petria
Din strada acces Iași spre Ferma Vămășoaia la capăt
fermă
Din stradela Potcoavei până la iaz

Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi dnul primar face trimitere la Hotărârea
Consiliului Local Bîrnova cu nr. 27 din 25.03.2009 privind stabilirea cotelor de carburanţi
pentru fiecare autoturism al Primăriei comunei Bîrnova și faptul că potrivit Ordonanței
nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și instituțiile publice cu completările și modificările
ulterioare care stabilea „consumul lunar de carburanți“ și „consumul de carburanți“ prin
modificări s-au abrogat limitele consumului lunar de carburanți pentru autoturismele
care deserves. Astfel propune revocarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Bîrnova
cu nr. 27 din 25.03.2009 privind stabilirea cotelor de carburanţi pentru fiecare
autoturism al Primăriei comunei Bîrnova și aprobarea unui consum nelimitat pentru
fiecare autoturism/autoutilitară /utilaj al Primăriei comunei Bîrnova.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 2 “abţinere”(Popa Dan-Constantin și Andriescu Dumitru).
Președintele de ședință, dnul Luca Constantin, prezintă referatele de necesitate
drei Frâncu Monica, inspector cu atribuții de asistență socială la Primăria Bîrnova cu
privire la situația financiară și materială precară a unui număr de 10 elevi, înscriși la
ciclul de studii liceale, pentru a încuraja frecventarea cursurilor școlare pentru anul
școlar 2016/2017 și a respecta dreptul la educație, iar pentru aceasta necesitatea
subvenționării abonamentelor de transport în procent de 100% pe traseul Comuna
Bîrnova-Municipiul Iași dus-întors și cu privire la situația financiară și materială a unor
persoane (bătrâni fără venit, persoane adulte fără venit, persoane încadrate în grad de
handicap) și de aici posibilitatea subvenționării unui număr de 10 bilete/persoană/lună în
valoare de maxim 4 lei/bilet pe traseul Comuna Bîrnova –Municipiul Iași dus-întors. Se
propune subvenționarea în procent de 100% a unui număr de 10 abonamente de
transport /lunar pe traseul Comuna Bîrnova-Municipiul Iași dus-întors pentru un număr
de 10 elevi, înscriși la ciclul de studii liceale cu situație financiară și materială precară;
alocarea sumei de 4800 lei din bugetul local de venituri/cheltuieli al comunei Bîrnova
pentru subvenționarea în procent de 100% a unui număr de 10 abonamente de
transport /lunar pentru elevi, înscriși la ciclul de studii liceale pentru perioada martieiunie 2017; subvenționarea în procent de 100% a unui număr de 10 bilete/persoană/
lună în valoare de maxim 4 lei/bilet pe traseul Comuna Bîrnova –Municipiul Iași dusîntors pentru persoane (bătrâni fără venit, persoane adulte fără venit, persoane
încadrate în grad de handicap) cu situație financiară și materială precară și alocarea
sumei de 4000 lei din bugetul local de venituri/cheltuieli al comunei Bîrnova pentru
subvenționarea în procent de 100% a unui număr de 10 bilete/persoană/lună pentru
perioada martie-decembrie 2017.
Dnul consilier Acatrinei intervine și afirmă că este de acord cu condiția soluționării
problemei transportului elevilor din satul Vișan care învață în Municipiul Iași.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare dnul Luca Constantin prezintă proiectul de hotărâre, al cărui inițiator
este, cu privire la cererile numitului Axinte Vasile, numitei Țîbîrnă Roxana și a numitului
Țîbîrnă Radu-Nicolae prin care solicită atribuirea unei suprafeţe de teren de până la 1000
mp pentru construirea unei locuinţe în temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu
modificările ulterioare. Propune aprobarea acordării unei suprafeţe de până la 1000 mp
teren numitilor: Axinte Vasile, Țîbîrnă Roxana și Țîbîrnă Radu-Nicolae pentru construirea

unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 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 703.648 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 14 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
În continuare dnul Luca Constantin prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
referatul dlui Vlad Ionuţ-Bogdan, şef Serviciu Administrativ, Gospodărire, Igienizare,
Pază Comunală, Întreţinere şi Deszăpezire Drumuri privind posibilitatea de a da în
folosință gratuită, pe termen limitat 1 an, bunuri mobile proprietate publică/privată
locală persoanei juridice care desfașoară servicii publice 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 a buldoexcavatorului New Holland din dotarea Primăriei comunei
Bîrnova. Se propune darea în folosință gratuită a buldoexcavatorului New Holland din
dotarea Primăriei comunei Bîrnova către S.C. ,, Servicii Publice Bîrnova ’’ S.R.L.,
predarea-primirea să se facă pe bază de proces verbal între reprezentantul Primăriei
comunei Bîrnova și administratorul/directorul S.C.,, Servicii Publice Bîrnova ’’ S.R.L.,
administratorul sau împuternicitul acestuia din cadrul S.C.,, Servicii Publice Bîrnova ’’
S.R.L. să răspundă de buna gestionare și utilizare a bunului. Dnul consilier local Acatrinei
Florin propune ca pentru Primărie tariful pentru lucrări/servicii să fie mai mic.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
În continuare se poartă discuții cu privire la posibilitatea negocierii cu SCA Bucium
SA în vederea dobândirii drumurilor aflate în proprietatea SCA Bucium SA. Dnul primar
spune că a discutat însă nu se dorește donarea drumurilor. Există varinata schimbului
sau a cumpărării. Dnul consilier Acatrinei spune că este vorba de aproximativ 5 ha de
drumuri. Dnul consilier Popa Dan-Constantin intervine și spune că acest subiect a fost
deschis din vremea când era primar, din perioada posibilității depunerilor proiectelor de
asfaltare a drumurilor de exloatare. În urma discuțiilor purtate concluzia era că acesta
dorește bani sau un schimb. Însă a făcut verificări și a aflat că în anii 1990 SCA Bucium
SA avea în concesiune viile. Potrivit unei adrese de la Minister societatea ar fi avut în
proprietate sediile de firmă și drumurile de acces către acestea. Este de preferat să
facem uz de o cale de atac și nu neapărat să mergem pe varianta lui.

În ceea ce privește acordarea unui termen de grație de 30 zile pentru demararea
procedurilor de construire locuințe proprietate personală tinerilor beneficiari ai
prevederilor Legii nr. 15/2003, ulterior retragerea dreptului, dnul consilier Acatrinei
intervine și pune problema celor care au loturi în spatele Mănăstirii Bîrnova. Aceștia nu
au cale de cces la loturi, prin urmare nu au avut pe unde transporta materialele de
construcții la teren și demara lucrările. Dnul primar spune că are în vedere finalizarea
variantei cu achiziția terenului pentru înființarea drumului public de acces, proprietarul
va face dezmembrarea. Dnul Popa Dan –Constantin propune efectuarea unei
inventarieri.
Cu privire la posibilitatea îndreptării împotriva SC Plot Point SRL recuperare sumă
PUG, dnul viceprimar menționează că este vorba despre un contract de când dnul Popa
Dan-Constantin era primar. Dnul Popa intervine și spune că în anul 2010 PUG-ul trebuia
actualizat motiv pentru care a demarat procedura de achiziție. De exemplu Primăria
Miroslava face PUG-uri la 2 ani. Dnul primar spune că Miroslava face PUG-urile până la
final, le și aprobă spre deosebire de cazul Comunei Bîrnova. Dnul Popa spune că
procedura de achiziție s-a realizat prin SEAP, prin licitație conform legii. Se dă cuvântul
consilierului juridic, care spune că este vorba de un contract din anul 2010 cu termen de
execuție de 4 luni, prestatorul fiind o firmă din București. Este o problemă, nu neapărat
că nu s-a realizat în cele 4 luni, problema este că la nivelul anului 2012 s-a constatat că
pe acest contract lucrările erau executate în procent de 50 %, parte din acestea nu
reflectau situațiile din teren (se făcea trimitere la informații ale altor comune) problema
este că s-au făcut plăți fără respectarea clauzelor contractuale în procent de 90%.
Consilierul local Popa Dan-Constantin apreciază că nu a cauzat un prejudiciu comunei, în
calitate de ordonator principal de credite în acea perioadă- plățile fiind legal făcute
pentru lucrările executate, acest aspect rezultând inclusiv din cele 2 controale ale Curții
de Conturi din perioada madatului său care nu a constat și semnalat această deficiență,
la care se adaugă și rapoartele de audit efectuate periodic de către auditori, persoane
bine pregătite, dnul Dascălu și dnul Crețu foști angajați ai Curții de Conturi. Dnul
consilier Jugănaru îi amintește de prejudiciu de aproximativ 400.000 lei din timpul
mandatului său. Dnul Popa se apără spunând că nu este responsabil, era personal
angajat puțin iar dosarul este pe rolul instanței, persoana vinovată este judecată.
În continuare președintele de ședință dă citire petiției unui grup de consilieri din
cadrul Consiliului Local Bîrnova cu privire la faptul că d-nul Popa Dan –Constantin,
consilier local și membru în cadrul Comisiei de specialitate -Comisia juridică pentru
administraţia publică locală, pază, ordine, drepturi cetăţeneşti, învățământ, cultură,
sănătate, sport-turism, asistență socială și-a manifestat nemulțumirea față de faptul că
nu a participat la ședințele comisiei de specialitate, iar la data convocării telefonice
pentru participarea la lucrările comisiei nu a reușit să ajungă motivând că nu este în
localitate, fiind plecat în interes de serviciu, în vederea evitării discuțiilor și reclamațiilor
scrise către Instituția Prefectului Județului Iași pe marginea lipsei raporturilor comisiei de
specialitate pentru proiectele de hotărâre ce sunt înscrise pe ordinea de zi în vederea
adoptării în cadrul ședințelor ordinare/extraordinare s-a solicitat dlui consilier local să se
retragă din cadrul Comisiei de specialitate din care face parte. Dnul Popa intervine și
afirmă că este un abuz din partea Consiliului Local Bîrnova, i se pune pumnul în gură.
Dnul consiler Jugănaru intervine și apreciază că dnul Popa a avut un mandat de primar
de pe urma căruia, Primăria comunei Bîrnova a rămas cu mari datorii inclusiv prejudiciu
de 400.000 lei. Apreciază că ar fi mai potrivit pentru dnul Popa să se abțină de la

reclamații și nemulțumiri atâta vreme cât consilierii locali nu l-au criticat. Dnul Popa
Dan-Constantin răspunde că nu se va retrage.
Nemaifiind alte subiecte supuse dezbaterii se declară inchisă şedinţa ordinara de
lucru a Consiliului local Bîrnova din data de 28.02.2017.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,
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