Nr. ____ din 28 martie 2017
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28 martie 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 unui număr de 13 din cei 15 consilieri locali, lipsă fiind Luca Constantin
Cristian și Andriescu Dumitru. Dnul consilier local Acatrinei Florin fiind prezent la
începutul ședinței și-a exprimat acordul cu privire la toate proiectele de hotărâre de pe
ordinea de zi inclusiv pentru proiectele suplimentare.
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. 90 din 21.03.2017.
La începutul şedinţei dnul Iacobescu Constantin, preşedinte de şedinţă ales
pentru perioada martie -mai 2017 propune suplimetarea ordinii de zi cu următoarele
proiecte de hotărâre:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, prin contract de donaţie, a
suprafeței de teren de 477 mp amplasată în T 48, P L 2880/24 ce aparține numiţilor
Galea Radu, Prodan Maria și Chiriac Ioana, moștenitori ai defunctei Mocanu Chirichița, în
vederea înființării unui drum public şi completarea domeniului public al UAT Bîrnova cu
aceasta (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii dlui Varna Costel-Adrian cu privire
la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru branșament utilități rețea alimentare
cu apă pe o lungime de 10 ml, str. Castelul Grecilor, nr. 45 B, sat Vișan, comuna
Bîrnova, județ Iași (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan
Mihai, propus pentru adoptare);
Dnul Iacobescu Constantin, preşedinte de şedinţă ales pentru perioada martie mai 2017 propune aprobarea ordinii de zi în forma prezentata și completată, 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 adoptare);
2.Proiect de hotărâre privind aprobare Act Adiţional nr. 19 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr.
48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și
SC APAVITAL SA, fiind acordat mandat Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Iaşi – ARSACIS al cărei membru este Comuna Bîrnova, să semneze prin reprezentantul
său legal, Președintele Asociației – dl. Victor Chirilă, în numele și pe seama Comunei
Bîrnova, Actul Adiţional nr. 19 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova
dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
3.Proiect de hotărâre privind aprobare Act Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv al
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, fiind acordat mandat
special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS al cărei membru
este Comuna Bîrnova, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației

– dl. Victor Chirilă, în numele și pe seama Comunei Bîrnova, Actul Adiţional nr. 17 și
aprobare Act Adiţional nr. 18 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Iași – ARSACIS, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi – ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației
– dl. Victor Chirilă, în numele și pe seama Comunei Bîrnova, Actul Adiţional nr. 18.
(proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru
adoptare);
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Bîrnova
cu nr. 51 din 15.03.2017 privind completare art. 5 al Actului constitutiv al societatii
comerciale S.C. ,, Servicii Publice Bîrnova ’’ S.R.L cu activități noi și 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 alte
activități noi (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
5.Proiect de hotărâre privind aprobare completare liste inventar domeniul privat al
UAT Bîrnova (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, prin contract de donaţie, a
suprafeței de teren de 477 mp amplasată în T 48, P L 2880/24 ce aparține numiţilor
Galea Radu, Prodan Maria și Chiriac Ioana, moștenitori ai defunctei Mocanu Chirichița, în
vederea înființării unui drum public şi completarea domeniului public al UAT Bîrnova cu
aceasta (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii dlui Varna Costel-Adrian cu privire la
utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru branșament utilități rețea alimentare cu
apă pe o lungime de 10 ml, str. Castelul Grecilor, nr. 45 B, sat Vișan, comuna Bîrnova,
județ Iași (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 (13 voturi
”pentru”, 0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţineri”).
Președintele de ședință ales pentru perioada martie -mai 2017, dnul Iacobescu
Constantin, prezintă consilierilor comunali procesul-verbal al şedinţei anterioare a
Consiliului Local, respectiv al şedinţei din 17.03.2017, 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 12 voturi
„pentru” 0 voturi „împotrivă” și 1 vot "abținere" dnul Popa Dan Constantin motivat de
faptul că nu a fost prezent la ședință.
Președintele de ședință constată prezența unor persoane care doresc să ia
cuvântul în cadrul ședinței, după cum urmează : dnul consilier Popa Dan Constantin,
dnul Țăranu George, dnul director Sfetcu Damian și dna Prisacariu Beatrice Gabriela.
Se dă cuvântul dlui Popa Dan Constantin care menționează faptul că proiectul de
buget prezentat nu a fost modificat potrivit amendamentelor depuse, nu respectă
structura prevăzută prin Legea nr. 273/2006, cu cele 2 structuri de dezvoltare și de
funcționare, care sunt vărsămintele care se fac din secțiunea de funcționare în secțiunea
de dezvoltare, trebuie să fim acoperiți la secțiunea de dezvoltare. Nu este de acord cu o
forma atat de simplificată motiv pentru care propune dezbaterea bugetului, discutarea
amendamentelor și convocarea Consiliului pentru o nouă ședință în vederea adoptării.

Dnul inspector Ropotă Daniel intervine și spune că bugetul este întocmit potrivit legii,
este destul de stufos, motiv pentru care a prezentat varianta simplificată.
În continuare se dă cuvântul dlui Sfetcu Damian, director al Școlii Gimnaziale
Bîrnova, care mulțumește pentru invitație. Menționează faptul că ar trebui susținut
bugetul întocmit pentru instituție și pentru cele 8 unități școlare, din care 4 școli și 4
grădinițe, inclusiv cofinanțarea pentru construcția școlii primare din satul Păun. În
prezent s-a alocat suma de 60.000 lei cu promisiunea că suma va fi majorată la prima
rectificare de buget. Face precizarea că școala se realizează din fonduri de la Banca
Mondială, iar cofinanțarea Primăriei este pentru realizarea branșamentelor la utilități.
Face o scurtă descriere a tuturor școlilor de pe raza comunei, cateva dintre ele fiind noi,
la școala din satul Păun lucrările au început de multă vreme, prima firmă a abandonat
lucrarea, acum fiind a doua firmă care execută lucrarea.
Se dă cuvântul dnei Prisacariu Gabriela-Beatrice care vorbește despre un posibil
parteneriat între Primărie și Asociația Agapia pentru sprijinirea copiilor care au tulburări
de vorbire și au nevoie de logoped pentru a vorbi corect și evitarea dificultăților de
scriere la momentul școlarizării. Pentru a da rezultate aceste cursuri trebuie urmate cel
puțin o dată pe săptămână. În Municipiul Iași sunt 19 logopozi pentru toate școlile și
grădinițele. Dnul director Sfetcu Damian intervine și vorbește despre faptul că școala nu
are consilier școlar, aceștia sunt la școlile mari, dna Gavrilă are intenția de a face
modificări în acest sens.
Dnul Țăranu George vorbește pe marginea proiectului de buget, spune că în mare
este de acord însă nu știe ce reprezintă suma alocată cursurilor de perfecționare. I se
răspunde că potrivit Legii nr. 188 aceste cursuri sunt obligatorii pentru funcționarii
publici, pentru noii angajați ai Poliției Locale.
Președintele de ședință, dnul Iacobescu Constantin face trimitere la cele 3
amendamente pe marginea proiectului de buget înregistrate la Primăria comunei
Bîrnova.
Se supune la vot amendamentul înregistrat la Primăria comunei Bîrnova cu nr.
4794/24.03.2017, acesta fiind aprobat cu 1 voturi ”pentru” dnul consilier Popa DanConstantin, 11 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Se prezintă amendamentul înregistrat la Primăria comunei Bîrnova cu nr.
4792/24.03.2017. Dnul primar intervine și spune că pe raza satului Vișan există Școala
Primară Vișan, construcție nouă, realizată din fonduri alocate prin Inspectoratul Școlar al
județului Iași pentru copii din acest sat, pentru elevii din clasele V- VIII, există pe raza
Comunei Bîrnova Școala Gimnazială Bîrnova până la care Primăria poate asigura
transportul cu cele 2 microbuze școlare, pentru elevii cu domiciliul în Comuna Bîrnova
care fac naveta la școlile din Municipiul Iași Primăria sprijină procesul educațional prin
subvenționarea a 50% din valoarea abonamentelor. În ceea ce privește
achiziționarea/închirierea unui microbuz pentru asigurarea transportului de persoane,
Primăria comunei Bîrnova nu are în subordine Serviciu de transport persoane, legislația
este foarte strictă în acest sens fiind necesară obținerea licenței de transport persoane,
licență de traseu care se suprapune parțial cu cea atribuită de către Consiliul Județean
Iași transportatorilor care operează pe raza comunei. Intervine dnul director Sftecu
Damian și întărește cele menționate de dnul primar, își asumă asigurarea transportului
copiilor către Școala Gimnazială din Bîrnova cu microbuzele școlare. Subliniază că sunt
cadre didactice bine pregătite, în ultimii ani elevii din clasele a VIII-a având rezultate
bune, având promovabilitate de 100%, iar școlile au dotările necesare bunei desfășurări.
Dna consilier Covaliu intervine și propune o zi a ușilor deschise în școli. Dnul Țăranu
intervine și propune ajutarea copiilor din satul Vișan să poată urma cursurile la școlile

primare și gimnaziale din Municipiul Iași. Dnul primar intervine și spune că nu avem
cadru legal, putem sprijini frecventarea cursurilor la unitățile de învățământ de pe raza
comunei, oferim locuri de muncă cadrelor didactice pe raza comunei, fapt ce poate fi
confirmat și de dnul consilier Popa Dan-Constantin a cărui soție predă la Școala
Gimnazială Bîrnova. Trebuie să încurajăm frecventarea școlii și creșterea numărului de
copii/elevi.
Se supune la vot amendamentul înregistrat la Primăria comunei Bîrnova cu nr.
4792/24.03.2017, acesta fiind aprobat cu 0 voturi ”pentru”, 12 voturi “împotrivă” şi 0
“abţinere”.
În continuare președintele de ședință prezintă cel de-al treilea amendament
înregistrat la Primăria comunei Bîrnova cu nr. 4958 din 28.03.2017 prin care dnul
consilier local Popa Dan Constantin solicită extinderea rețelei de alimentare cu gaze
naturale în satele Bîrnova, Cercu și Vișan potrivit obiectivului de investiție "Proiectare și
execuție extindere rețea de alimentare cu gaze naturale în satele Bîrnova, Cercu și Vișan
pe tronsoanele Bîrnova-1000 m (str. Sf. Maria- fam. Anton până la Centrul de Mediu),
Cercu- 1500 m (str. Sf. Mc. Mina –capăt rețea până la școală), Vișan – 1000 m (str. Sf.
Ilie-fam. Donici până la familia Bulai)". Suma estimativă 350.000 lei. Dna consilier Rusu
Mioara intervine și solicită extinderea rețelei de canalizare și pe satul Todirel. Consilierul
local Popa Dan-Constantin intervine și amintește că în timpul mandatului său a realizat
10 km de rețea de gaz. Dnul consilier Juganaru Mihai intervine și întreabă cât din
această lungime este funcțională? Dnul primar menționează că în timp avem în vedere și
extinderea rețelelor de gaz.
Se supune la vot amendamentul înregistrat la Primăria comunei Bîrnova cu nr.
4958 din 28.03.2017, acesta fiind aprobat cu 2 voturi ”pentru”, 10 voturi “împotrivă” şi
0 “abţinere”.
În continuare dnul Ropotă Daniel prezintă proiectul de buget în ultima variantă
după cum urmează :
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 ……..……………………...............1.503,00 mii lei,
din care:
1. Cheltuieli de personal …………………………………………………………....…....….. 750,00 mii lei
2. Cheltuieli materiale şi servicii ..................................................................................................682,00 mii lei
Bunuri, servicii functionare. utilitati.........…… ….…….……….….......600,00 mii lei
Cursuri perfectionare...................................................................................10,00 mii lei
Cazare si transport cursuri perfectionare..................................................40,00 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 ..................................................................................195,00 mii lei
1.Cheltuieli personal…………………………………………………………………….....….110,00 mii lei
salarii politie locala……………………………………………………110,00 mii lei
2. Bunuri si servicii ……………………………………………………………………….……..85,00 mii lei
SVSU SIT URGENTA(plata interventii)...................................................25,00 mii lei
Materiale intretinere si functionare politie locala( asigurari viata, uniforme si echipamente
specifice)............................................................................………………...... 60,00 mii lei
IV.CAP. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT ………………………………….………………………1.603,95 mii lei
din care:
1.Cheltuieli de personal salarii...........................………………………………………….1.235,00 mii lei
2.Bunuri şi servicii ………………………………………………………………….…........185,00 mii lei
Bunuri si servicii din TVA……………………………………………………....….......125,00 mii lei
Bunuri si servicii venituri proprii TOTAL……………………………………….………60,00 mii lei
naveta cadre didactice ……………….………………………………… ….....20,00 mii lei
cheltuieli intretinere si functionare – utilitati si microbus scolar….....………. 40,00 mii lei
3.Cheltuieli as.sociala ……............................................................................................................30,95 mii lei
4.Cheltuieli cu burse venituri proprii……......................................................................................3,00 mii lei
5. Cheltuieli capital……………………………………………………………………….…...150,00 mii lei
investitii scoala noua Paun,racord energ.electrica,gaz,apa,fosa si cai acces.........150,00 mii lei
V. CAP. 67.02 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE ………………..……………..288,00 mii lei
din care:
1.Cheltuieli de personal…………………………………………………………………….…..94,00 mii lei
–subcap.67.02.03.02 Biblioteca comunala ………………………………………….………...34,00 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.107/2006.................................. 30,00 mii lei
VII.CAP. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ……...…....2.181,00 mii lei
din care:
1.Bunuri şi servicii ......................................................................................................................755,50 mii lei
iluminatul public ……………………………………………………………………….158,00 mii lei

reparatii iluminat public ……………………………………….… ................................121,00 mii lei
cheltuieli functionare combustibil,piese schimb, asigurare,indicatoare rutiere (ob.inv.).....335,00 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
.....................................................................................................1.425,50 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 Cercudin 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
sistem supraveghere camere video Visan si Birnova..........................................................15,00 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 ..............……….………………………......................5.362,72 mii lei
din care:
1.Bunuri şi servicii .....................................................................................................................129,48 mii lei
intretinere si functionare , reparatii curente drumuri comunale si satesti in comuna Barnova, Iasi ..129,48 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
Se aprobă estimarile 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 impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale – cap.04.02.04 – dupa cum
urmeaza:
- anul 2018 suma de 714,00 mii lei;
- anul 2019 suma de 716,00 mii lei;
- anul 2020 suma de 722,00 mii lei;
Se aprobă lista lucrărilor de investiţii pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:

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
- investitii scoala noua Paun,racord energ.electrica,gaz,apa,fosa si cai acces............................150,00 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 Cercudin SF, si executie lucrare
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
-sistem supraveghere camere video Visan si Birnova..............................................................15,00 mii lei
-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

(excedent

Total investitii buget local ……………………………………………....………….……..6.904,74 mii lei

Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 12 voturi ”pentru”,
1 voturi “împotrivă” (Popa Dan-Constantin) şi 0 “abţinere”.
Președintele de ședință propune trecerea la următorul punct al ordinii de zi și
prezintă nota de fundamentare întocmită de ARSACIS, nr. 81/26.01.2017, cu privire la
Actul Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA (predarea de către UAT
Hărmănești, respectiv preluarea de către SC APAVITAL SA a bunurilor de retur aferente
investiției ”Sistem de alimentare cu apă din comuna Hărmănești, jud. Iași”, actualizarea
Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și actualizarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare). Se propune aprobarea
Actului Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA, fiind acordat mandat special
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS al cărei membru este
Comuna Bîrnova, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației – dl.
Victor Chirilă, în numele și pe seama Comunei Bîrnova, Actul Adiţional nr. 19.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi și președintele de ședință prezintă nota
de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la Actul Adiţional nr. 17 la Actul
Constitutiv și Actul Adiţional nr. 18 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi – ARSACIS. În acest sens se propune aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la
Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, fiind
acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS al
cărei membru este Comuna Bîrnova, să semneze prin reprezentantul său legal,
Președintele Asociației – dl. Victor Chirilă, în numele și pe seama Comunei Bîrnova, Actul
Adiţional nr. 17 (menționarea com. Cordun, jud. Neamț, ca membru al Asociației,
schimbarea sediului Asociației la adresa: Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6, Clădirea
administrativă nr. 3 și componența Consiliului Director al Asociației) și aprobarea Actului
Adiţional nr. 18 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași –

ARSACIS, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Iaşi – ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației – dl.
Victor Chirilă, în numele și pe seama Comunei Bîrnova, Actul Adiţional nr. 18
(completarea Preambulului Statutului, prin menționarea com. Cordun, jud. Neamț, ca
nou membru al Asociației, schimbarea sediului Asociației la adresa: Iași, str. Mihai
Costăchescu nr. 6, Clădirea administrativă nr. 3, precizarea cotizației aferente Județului
Iași, aplicabilă începând cu 01.01.2018 și corelarea prevederilor referitoare la
componența Consiliului Director cu prevederile Actului Constitutiv).
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi se dă cuvântul dlui primar, care este și
inițiatorul acestui proiect de hotărâre, și vorbește despre 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. Propune aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 51 din 15.03.2017

privind completare art. 5 al Actului constitutiv al societatii comerciale S.C. ,, Servicii Publice
Bîrnova ’’ S.R.L. și aprobarea completarii 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
3101
3109
3311
4331
4332
4399
4532
4711
4719
4721
4722
4781
4799
5630
6820
7711
7712
7731

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 mobilă pentru birouri şi magazine
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Repararea articolelor fabricate din metal
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
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
Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
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

Dnul consilier Popa Dan-Constantin intervine și menționează că nu este recomandat să
facă comerț de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun prin standuri, chioşcuri
şi pieţe, este inoportun.

Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 12 voturi ”pentru”,
1 voturi “împotrivă” (Popa Dan-Constantin) şi 0 “abţinere”.
Tot președintele de ședință propune trecerea la următorul punct al ordinii de zi și
prezintă expunerea de motive a d-lui Gramaticu Adrian, inspector la Primăria comunei
Bîrnova, privind necesitatea actualizării listelor ce cuprind inventarul domeniului privat al
unităţii administrativ teritoriale Bîrnova, respectiv completarea domeniului privat cu
suprafaţa de teren de 0,0767 ha amplasată în T 45, Parcela 2684/5/2.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi președintele de ședință prezintă
cererea numiţilor Galea Radu, Prodan Maria și Chiriac Ioana, moștenitori ai defunctei
Mocanu Chirichița, privind posibilitatea donaţiei către UAT Bîrnova a căii de acces
coproprietate în suprafață de 477 mp T 48, P L 2880/24, în vederea înființării unui drum
public şi completarea domeniului public al UAT Bîrnova cu aceasta.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Dnul consilier Ciobanu Mircea intervine și vorbește despre necesitatea decolmatării
albiei Pârâului Nicolina în special în zona podului lui Pitac.
În continuare se dă cuvântul unui alt invitat preotul Parohiei satului Vișan care
vorbește despre posibilitatea accesării unui Proiect prin fonduri europene pentru
reabilitarea bisericii Parohiei satului Vișan. Menționază că sunt 2 variante, una prin care
poate depune direct Primăria însă suma este mică, maxim 200.000 euro și Parohia
trebuie să cofinanțeze 40.000 euro, sumă pe care nu o pot strânge, sau să cedeze
dreptul de proprietate Primăriei și să acceseze 500.000 euro fără cofinanțare. Solicită
Consiliului Local Bîrnova să aibă în vedere cea de a II-a variantă. Dnul primar intervine
și spune că Primăria nu poate face investiții sau accesa fonduri pentru biserică decât în
condițiile în care Mitropolia Moldovei și Bucovinei cedează biserica Primăriei. Se dă
cuvântul și consultanților acestui proiect care susțin cele prezentate de preotul paroh
Olteanu Gabriel.
Nemaifiind alte subiecte supuse dezbaterii se declară inchisă şedinţa ordinara de
lucru a Consiliului local Bîrnova din data de 28.03.2017.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,

Presedinte de sedinta
Iacobescu Constantin

Secretar,
Dima Radu-Daniel

Redactat,
Ştirbu Ana-Maria

