Nr. ____ din 31 IANUARIE 2017
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31 ianuarie 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 12 din cei 15 consilieri locali, lipsă fiind Luca Constantin,
Covaliu Lidia-Camelia și Cojocari Ștefan.
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. 17 din 27.01.2017.
La începutul şedinţei secretarul comunei intervine și spune că d-nul Luca
Constantin, preşedinte de şedinţă ales pentru perioada decembrie 2016 - februarie 2017
are o problemă și nu poate ajunge motiv pentru care propune să se aleagă un
președinte pentru a conduce ședința din data de 31.01.2017.
O primă propunere este făcută de dnul consilier Iacobescu Constantin care îl
propune pe dnul Zamfir Răzvan-Toma.
Propunerea este supusă la vot, aceasta fiind aprobată cu 11 voturi ”pentru” , 0
voturi “împotrivă” şi 0 “abţinere”.
Președintele de ședință prezintă consilierilor comunali procesul-verbal al şedinţei
anterioare a Consiliului Local, respectiv al şedinţei din 19.12.2016, 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 11
voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 1 „abţinere” Popa Dan Constantin motivat de
faptul că acesta nu a reușit să-l citească.
Preşedintele de şedinţă ales pentru ședința din 31.01.2017, d-nul Zamfir RăzvanToma propune aprobarea ordinii de zi în forma prezentata, după cum urmează:
Prezentare raport primar anul 2016
Prezentare Raport de activitate SVSU Bîrnova pe anul 2016
1.Proiect de hotărâre privind acoperire excedent bugetar UAT Bîrnova deficit
secțiune de dezvoltare potrivit dispoziției primarulu comunei Bîrnova cu nr. 2 din
5.01.2017 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai,
propus pentru adoptare);
2.Proiect de hotărâre privind avizare PUZ pentru introducerea terenului în
intravilan în scopul realizării de construcții și dotări aferente pentru after school,
grădiniță și a unui centru sportiv pentru suprafața de teren de 5185 mp beneficiar
Comuna Bîrnova (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan
Mihai, propus pentru adoptare);
3.Proiect de hotărâre privind aprobare documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție și a indicatorilor tehnico-economici precizați în documentația de avizare a
lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) din proiectul "Modernizare drumuri de interes local în

comuna Bîrnova, județ Iași" (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova
dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
4.Proiect de hotărâre privind aprobare Plan de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru anul 2017 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul
Balan Mihai, propus pentru adoptare);
5.Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare componență Comisie de
specialitate din cadrul Consiliului Local Bîrnova –Comisia pentru Agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ, administrarea domeniului public şi privat
al Comunei, urbanism și amenajarea teritoriului a Consiliului Local Bîrnova cu dnul
consilier Zamfir Răzvan-Toma în locul d-lui Vornicu Florin (proiect de hotărâre iniţiat de
primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
6.Proiect de hotărâre privind aprobare utilizare domeniul public UAT Bîrnova
înlocuire/amplasare stâlpi SC DELGAZ GRID SA (proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
7.Proiect de hotărâre privind aprobare Strategie de achiziții publice pe anul 2017 și
Plan anual de achiziții (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul
Balan Mihai, propus pentru adoptare);
8.Proiect de hotărâre privind aprobare revocare Hotărârea Consiliului Local Bîrnova
cu nr. 89 din 28.10.2016 privind modificarea contractului individual de muncă al
şoferului Primăriei comunei Bîrnova (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
9.Proiect de hotărâre privind aprobare documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție și a indicatorilor tehnico-economici precizați în studiul de Fezabilitate pentru
proiectul "Construire sală de sport în comuna Bîrnova, județ Iași" (proiect de hotărâre
iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
10.Proiect de hotărâre privind avizare PUZ pentru introducerea terenului în
intravilan în scopul realizării de construcții individuale pentru suprafața de teren de 7522
mp beneficiar Grosu Mirela și Grosu Vlad-Dumitru (proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
11.Proiect de hotărâre privind aprobare cerere utilizare domeniul public al UAT
Bîrnova pentru branșament utilități rețea alimentare cu apă pe o lungime de 10 ml, str.
Gutuiului, nr. 10 sat Cercu, comuna Bîrnova în beneficial numitei Puiu Valeria (proiect de
hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Contractului de delegarea
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, conform Actului
Aditional nr. 18 din data de 28.12.2016 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
13.Proiect de hotărâre privind aprobare "Strategie de Dezvoltare Locală a
Comunei Bîrnova, județ Iași pentru perioada 2016-2020" (proiect de hotărâre iniţiat de
primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
14.Proiect de hotărâre privind aprobare situații financiare –bilanț cont de rezultat
patrimonial pentru anul 2016 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova
dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare).
15.Proiect de hotărâre privind însușire studiu de fezabilitate pentru obiectivul
"Reabilitarea/modernizarea sistemului de iluminat public stradal pentru achiziție și
montare lămpi economice (corpuri cu led) în comuna Bîrnova, sat Păun și Cercu, județul
Iași (proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus
pentru adoptare);

16.Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere cabinet medical stomatologic sat
Păun, constituire comisie, însușire caiet de sarcini (proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare);
17.Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere spațiu sediu Primărie în
suprafață de 5 mp, constituire comisie, însușire caiet de sarcini (proiect de hotărâre
iniţiat de primarul comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare).
18.Proiect de hotărâre privind realizare raport evaluare întocmit de Evaluator
Casapu pentru suprafața de teren de aproximativ 1,00 ha ce aparține dlui Zaharia Ioan
în vederea cumpărării și înființării unei piețe (proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare).
19.Proiect de hotărâre privind completarea art. 2.2 din Hotărârea Consiliului Local
Bîrnova cu nr. 106 din 29.11.2016 suprafaţa de 0,5000 ha, teren sport, situată în T57,
parcela PS 3385/6 cu amplasament DE 3382 (proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova dnul Balan Mihai, propus pentru adoptare).
20.Proiect de hotărâre privind aprobare documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție și a indicatorilor tehnico-economici precizați în documentația de avizare a
lucrărilor de intervenție (S.F.) din proiectul "Construire sediul Primărie, 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 (11 voturi
”pentru”, 1 voturi “împotrivă” Popa Dan Constantin şi 0 “abţineri”).
Se dă cuvântul unui invitat, dnul Vornicu Liviu care-și manifestă nemulțumirea față
de 2 taxe locale și desprefaptul că acestea au fost majorate. Deține proprietăți și în alte
localități însă acolo nu se percep astfel de taxe. Intervine dnul primar al comunei
Bîrnova, dnul Balan Mihai și spune că de fapt s-a introdus taxa de iluminat public stradal
în cuantum de 20 lei, motivat de faptul că sunt foarte multe solicitări pentru montare de
lămpi, s-a investit în modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin motarea de
lămpi tip Led. Sunt economice și apreciază că s-a meritat investiția. O alta taxă este cea
de gospodărire comunală, sume care sunt folosite pentru igienizarea comunala,
decolmatarea șanțurilor. Deasemenea taxa PSI este necesara și se utilizeaza pentru
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. La fiecare control reprezentanții
Isu au recomandat achiziția unei autospeciale. Invitatul subliniază politica partidului, în
sensul că PSD-ul recomandă eliminarea taxelor nicidecum introducerea unora noi.
Consilierul local Iacobescu spune că aceste taxe sunt foarte bine gestionate și se cheltuie
efectiv pentru susținerea serviciilor și în funcție de necesități.
În continuare președintele de ședință aduce la cunoștința consilierilor locali faptul
că raportul de activitate al primarului pe semestrul II al anului 2016 se află n materialele
de ședință, astel în linii mari prezintă din acesta:
"In primele 6 luni de mandat la conducerea institutiei, am propus obiective și am stabilit directii
de actiune , destinate a genera atingerea acestora . In anul 2016, principală preocupare a mea, a
întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei comunei Birnova, a Consiliului Local Birnova, a fost
gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local si, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor comunei,
vizând dezvoltarea infrastructurii comunei Birnova, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea
realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Birnova”, atragerea de
investitori, repararea si întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea
transparenţei în ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a acţiunilor întreprinse de administraţia
publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor si a climatului optim de
lucru în cadrul Primăriei Birnova, cât si în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii;

organizarea de festivaluri, manifestări cultural/distractive si sportive cu scopul de a dezvolta componenta
culturală, sportivă si socială a vieţii cetăţenilor.
Dezvoltarea infrastructurii si protejarea mediului;
Accesarea de fonduri europene pe exercițiul financiar 2014-2020;
Atragerea investitorilor si crearea de locuri de munca;
Dezvoltarea potentialului economic al comunei.
Astfel, bilanțul de activitate pentru perioada iunie- decembrie 2016 este următorul:
Finalizarea Proiectului "Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - partea
a-II-a CL 15", derulat prin A.R.S.A.C.I.S (Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi). Proiectul sa
derulat si in comuna Bîrnova pe o perioada de 36 luni, avand o valoare de peste 20 milioane de lei , fiind
co-finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu (POS – Mediu I).
Obiectivul proiectului a fost imbunatatirea infrastructurii de apa si canalizare in judetul Iasi. Dupa
finalizarea lucrarilor din cadrul acestui proiect, un numar de peste 2.200 de gospodarii beneficiază de o
noua utilitate si anume serviciul de canalizare. Acest lucru are impact pozitiv asupra mediului, cu
reducerea riscului de contaminare a panzei freatice din zona, prin renuntarea populatiei la utilizarea
foselor septice, cat si reducerea consumurilor de apa potabila. Lucrarile cuprind extinderea retelei de
canalizare in 5 sate din comuna Barnova: Paun, Pietrarie, Barnova, Cercu si Visan cu o lungime de 31 km
de conducte de canalizare.
Am inceput extinderea retelei de alimentare cu apa in parteneriat cu SC Apavital SA, in valoare de
822.482 lei + tva in satele Todirel,Pietrarie,Visan. Lucrarile sunt in continuare in desfasurare.
Modernizarea infrastructurii de utilitati publice- Iluminat public stradal
Realizare Studiu de Fezabilitate „Reabilitare/Modernizare iluminat public stradal-achiziţie şi montare lămpi
iluminat economice in comuna Bîrnova, sat Păun și Cercu, Judetul Iasi”;
Finalizare procedură în vederea extinderii rețelelor de iluminat pe str. Barnovschi Vodă sat Bîrnova
și str. Valea Viilor sat Vișan;
Infrastructura de drumuri de interes local
Decembrie 2016:
-Finalizarea cu succes și recepționarea lucrarilor proiectului "Modernizare drumuri săteşti în comuna
Bîrnova, judetul Iasi", în valoare de aproximativ 3.508.823.99 lei. Proiectul a fost finantat prin sprijinul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-Realizare întabulări drumuri și terenuri din domeniul public și privat al UAT Bîrnova (Cămin
Cultural Bîrnova);
-Demarare procedură pentru implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local în comuna
Bîrnova, județ Iași" prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în valoare de
5.885.500,00 lei;
-Achiziție piatră spartă în vederea amenajării drumurilor locale;
-Realizare plombări drumuri asfaltate de pe raza UAT Bîrnova;
Drumuri judetene DJ 247A si DJ248B - finantate de Consiliul Judetean Iasi
DN24A-Birnova (5,4km)-DJ247A valoarea aproximativa a contractului este de 4 milioane de lei.
Licitatia pentru proiectare si executie a lucrarilor a fost adjudecata, dar contestata si acum asteptam
decizia finala a instantei. In prima faza contestatia a fost respinsa la CNSC.
Paun-Tomesti-2km- DJ248B- a inceput executia lucrarii si sunt in faza de terasament si balast,
urmand ca in 2017 sa fie finalizata lucrarea; valoarea aproximativa a contractului este de 2,5 milioane lei
proiect finantat de Consiliul Judetean Iasi.
Constructii si lucrari de dezvoltare infrastructura
-Întocmire P.U.Z. pentru suprafața de teren de 0,5180 ha din satul Vișan, amplasat în T 6, pentru
introducerea terenului în intravilan în scopul realizării de construcții și dotări aferente pentru After School,
grădiniță și a unui centru sportiv;
-Relizare reparații sediu Primărie și Cămin Cultural Bîrnova;
-Dotare Primărie cu mobilier și calculatoare;
-Demarare procedură pentru implementarea proiectului "Construire sediu Primărie în comuna Bîrnova,
județ Iași" prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în valoare de 11.592.504 lei;
Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite catre locuitorii comunei Birnova- prin elaborarea de
strategii, asigurarea dotarilor si infiintarea de servicii necesare pentru crearea unei administratii eficiente
Astfel, in luna Septembrie 2016: Am inființat SC Servicii Publice Bîrnova SRL societate comercială de drept
privat şi interes local, cu asociat unic comuna Bîrnova; am creat 14 locuri de munca, fapt ce atrage
dezvoltarea nivelului ocupational local, si asigurarea dezvoltarii domeniului antreprenorial .
-Realizare lucrări de întreținere și amenajare a spațiilor verzi/domeniul public al UAT Bîrnova cu sprijinul
personalului SC Servicii Publice Bîrnova SRL;

-Realizare iluminat festiv destinat Sărbatorilor de iarna 2016-2017 cu instalatii și diverse ornamente;
-Dotarea Primăriei comunei Bîrnova cu 1 autoutilitară 4x4;
-Realizare totem indicator Primărie;
-Reparație totem intrare localitate sat Pietrăria;
-Realizare panouri speciale pentru afișaj electoral și pentru interzicerea depozitării gunoaielor pe spațiile
publice;
-Asigurarea perfectionării aparatului de specialitate din cadrul Primariei Bîrnova prin participarea la cursuri
de formare;
-Dotarea Serviciului Administrativ, Gospodărire, Igienizare, Pază Comunală, Întreţinere şi Deszăpezire
Drumuri, după cum urmează: autoutilitară 4x4, buldoexcavator, autogreder, lame deszăpezire;
-Dotare Primărie cu ATV pentru interventii in situatii de urgenta in zonele greu accesibile;
- Amenajare arhivă;
-Instalare sistem alarmă sediul Primărie;
-Realizarea "Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Bîrnova, județ Iași pentru perioada 2016-2020".
Asigurarea sigurantei si ordinii publice prin dotarea Politiei Locale Birnova
-Dotarea Poliției Locale Bîrnova cu 1 autoutilitară necesară funcționării cu sistem de avertizare;
-Demararea procedurilor în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor de agenți pază
(Poliția Locală);
Participarea in programe de protectie sociala pentru sprijinirea familiilor cu situatii sociale precare,
interventii pentru prescolari si elevi- subventii, instrumente de sprijin pentru imbracaminte, incaltaminte,
rechizite, alimente
Am modificat si am extins categoria care beneficiaza de subventii pentru transportul elevilor din
satele comunei Bîrnova pentru continuarea studiilor. Astfel, toti elevii claselor 0-XII si studenții la forma
de învățământ ZI cu domiciliul în comuna Bîrnova care învaţă la unităţi de învăţământ din Municipiul Iaşi
pentru anul şcolar 2016/2017, sunt beneficarii subvenţiei în procent de 50% din bugetul Consiliului Local
Bîrnova. Mentionez faptul ca pana anul trecut beneficiau de aceste subventii doar elevii claselor I-VIII.
-Susținerea familiilor aflate în dificultate prin acordarea de prestații financiare pentru menținerea familiei
întregite sau a ajutoarelor de urgență pentru persoanele aflate în dificultate;
In Octombrie 2016: încheierea unui Acord de Parteneriat între Comuna Bîrnova și Fundația
Solidaritate și Speranță în cadrul Programului "Școală pentru toți" Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa Prioritară 6 "Educație și competențe" Prioritatea de Investiții 10 (i) pentru Proiectul
"Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul
preșcolar, primar și secundar de calitate, inlusiv la parcursuri și învățare formale, non formale și informale
pentru reintegrarea în educație și formare", grup țintă fiind copii de vârstă antrepreșcolară de 2 – 3 ani;
Noiembrie-decembrie 2016: distribuirea de produse alimentare catre populatia stabilita prin H.G.
950/2012, in cadrul Programului European de Ajutoare a Defavorizatilor (PEAD);
-Asociatia Umanitara "Il Chicco" din Bîrnova a aniversat la Căminul Cultural Bîrnova împlinirea a 23 de ani
de la înfiintarea primei case de tip familial din judetul Iasi. Cu acest prilej a fost organizat un amplu
spectacol –eveniment;
-Achiziție și repartizare tichete sociale preșcolari de la unitățile de învățământ de pe raza UAT Bîrnova;
stimularea si cresterea nivelului educational- prin programul Fiecare copil in Gradinita
Sustinerea activitatii culturale prin organizarea de evenimente cultural-artistice si recreative
- Organizarea Serbarilor Birnovei 2016
-Realizare eveniment Spectacol de Crăciun la Căminul Cultural Bîrnova pe data de 21 decembrie 2016;
-Realizare eveniment Concert de Crăciun la Căminul Cultural Bîrnova pe data de 22 decembrie 2016;
Am continuat masurile pentru definitivarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent,
referitor la rectificari titluri de proprietate, fise de punere in posesie- conform prevederilor Legii 165/2013.
Am reluat procedura de realizare PUG prin incheierea unui contract pentru intocmirea PUG care cuprinde
analize, reglementari si regulament local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al comunei.
Proiecte de viitor
Vom continua procesul de extindere al retelei apa si canalizare prin intermediul operatorului SC
ApaVital SA prin demararea unui nou proiectului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare
in comuna Birnova” in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru extinderea retelei de
alimentare cu apa.
”Construire Sala de sport in comuna Birnova, judetul Iasi”- cu amplasament in satul Paun- bugetul
proiectului aproximativ 2.400.000lei- cuprinde construire Sala de Sport, cu toate dotarile necesare
conform standardelor precum si teren sport sintetic.
Construirea unui „Parc de joaca pentru copii” in satele Visan si Paun .

Vom initia intocmirea documentatiei pentru depunerea unui proiect „Reabilitare, modernizare si
dotarea Caminului Cultural Birnova” cu finantare de pana la 500.000 euro- proiectul va cuprinde realizare
lucrari de reparatii la acoperisul cladirii, imprejmuirea cu gard, rigole, realizarea sistemului de incalzire
prin montarea de centrale termice pe gaz, instalatie completa, dotarea cu mobilier sala de spectacol-scena
mobila, mese, scaune; dotarea cu sistem de sonorizare , ecran mare, video proiector, dotarea cu recuzita
pentru spectacole- costume nationale pentru ansamblu si instrumente muzicale – pian si alte instrumente.
Proiectele comunitatii birnovene vor continua sa reprezinte o prioritate pentru mine, pe toata
perioada in care voi fi edilul comunei Birnova, motiv pentru care imi iau angajamentul sa lucrez in
continuare pentru dezvoltarea comunei Birnova".

În continuare tot președintele de ședință prezintă Raportul de activitate al SVSU
Bîrnova pe anul 2016.
Astfel:
1.Valoare fonduri estimate pentru S.V.S.U. din bugetul local: 69.000 lei
2.Valoarea fondurilor cheltuite pentru:
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3.Reorganizarea serviciului : conform prevederilor OMAI 96/2016 până în luna iunie 2017 este necesar
reorganizarea serviciului de tip C2 (dotat obligatoriu cu autospecială).
4.Specializări – 1 sef SVSU
-9 specialişti pentru prevenire
- 1 cadru tehnic P.S.I.
5.Planuri de răspuns avizate/aprobate - 5
*plan de evacuare;
*planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
*planul de apărare împotriva incendiilor;
*planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016 al comunei Bîrnova cu
actualizare în iulie 2016;
*planul privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor;
6.Exerciţii de antrenament ce a presupus evacuarea unor locuințe afectate, cu participarea
reprezentanților ISUJ Iași– 1;
7.Controlul la gospodării şi instituţii din subordinea CL Bîrnova:
*efectuat conform planificărilor
*principalele probleme:
*focul nesupravegheat;
*defecţiuni ale coşurilor de evacuare fum şi gaze rezultate în urma arderilor;
*improvizaţii la instalaţii electrice;
*gropile de gunoi proprii;
*jocul copiilor cu focul.
8.Număr intervenţii : 60
9 incendii la case, anexe gospodăreşti, autoturisme;
24 arderi necontrololate la mirişti;
16 participări la deszăpeziri și polei;
3 intervenții salvare animale;
8 alte tipuri de activități desfășurate în interesul SVSU (paza Secții de votare organizate cu ocazia
celor 2 tipuri de alegeri: locale respective Parlamentare, asigurarea permanenței la adunări
publice antrenamente și exerciții de evacuare);
9.Realizări pentru anul 2016
Implicarea membrilor serviciului în campanii de informare a populaţiei;

•
•
•
•
•
•

Reabilitare spaţiu destinat SVSU.
Principale neajunsuri ale anului 2016 au fost:
nu au fost achiziţionata autospeciala de stins incendii,
nu s-a încadrat cadru tehnic.
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii S.V.S.U:
achiziţionarea unei autospeciale de stins incendii;
completarea dotării cu mijloace de intervenţii;
încadrarea unui cadru ethnic PSI;
constituirea stocului de apărare la inundaţii.

În continuare președintele de ședință propune trecerea la primul punct al ordinii de zi,
însă intervine dnul consilier Popa Dan Constantin și întreabă de rapoartele comisiilor de
specialitate, daca acestea sunt în spatele fiecărui proiect de hotărâre. I se răspunde că
acestea există însă dacă acesta nu are cunoștință despre ele este consecința lipsei de la
ședințele comisiilor de specialitate.
Se dă cuvântul dlui inspector financiar contabil, Ropotă Daniel care vorbește
despre faptul că în data de 29 decembrie 2016 a fost necesară, în cadrul Trezoreriei, de
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Unitatii Administrativ Teritoriale
Bîrnova a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 282.848,51 lei. La momentul
respectiv, fiind în ajunul sărbătorilor, nu au mai fost convocați consilierii și în regim de
urgență primarul comunei a emis o dispoziție care trebuie însușită și de Consiliul Local.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere”.
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi se dă cuvântul d-lui Ropotă Daniel,
consilier cu atribuţii financiar-contabile la Primăria comunei Bîrnova, care vorbeşte
despre referatul d-lui Gramaticu Adrian inspector cu atribuţii de urbanism la Primăria
comunei Bîrnova privind avizare PUZ –pentru introducerea terenului în intravilan în
scopul realizării de construcții și dotări aferente pentru after school, grădiniță și a unui
centru sportiv pentru suprafața de teren de 5185 mp beneficiar Comuna Bîrnova. Dnul
consilier județean întreabă din ce fonduri se va face proiectul și dnul primar îi răspunde
că se va face din fonduri comunitare nerambursabile.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere”.
În continuare, în ceea ce privește următorul punct al ordinii de zi ,dnul primar,
care este și inițiatorul acestui proiect, vorbește despre posibilitatea instrumentării
proiectului: "Modernizare drumuri de interes local în comuna Bîrnova, Judetul Iași” in
vederea depunerii spre finantare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice prin Programul National de dezvoltare locala, Subprogramul 'Modernizarea
satului romanesc', domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice
clasificate și încadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri
judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/ sau drumuri publice
din interiorul localitatilor, necesitatea si oportunitatea investitiei, interesul major al
comunei BÎRNOVA, judetul IASI, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si
necesitatea asigurarii serviciilor de ulilitate publica, precum si necesitatea accesarii
fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii. Propune
aprobarea Documentatiei tehnico-economica a proiectului "Modernizare drumuri de
interes local în comuna Bîrnova, Judetul Iași”, a indicatorilor tehnico-economici precizati
în Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie(D.A.L.I). Depunerea Proiectului
spre finantare la MDRAP prin Programul National de dezvoltare locala, Subprogramul
Modernizarea satului romanesc. Domeniul construirea/ modernizarea/reabilitarea

drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare
ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/ sau
drumuri publice din interiorul localitatilor. Valoarea totala a obiectivului de investitie este
de 5.885.500,00 lei inclusiv TVA, din care se aproba cofinantarea din bugetul local in
suma totala de 220.705 lei inclusiv TVA, conform deviz general actualizat și desemnarea
ca reprezentant legal al proiectului integral, domnul MIHAI BALAN primarul Comunei
BÎRNOVA, judetul IASI. Dnul consilier Acatrinei întreabă despre ce străzi este vorba.
Dnul primar enumeră în mare străzile vizate însă detaliile se vor definitive prin proiect.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere”.
În ceea ce privește următorul proiect de hotărâre, președintele de ședință prezintă
referatul d-nei inspector cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei comunei Bîrnova, d-ra Frâncu Monica, prin care propune
aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2016, potrivit
prevederilor art. 6 alin 2, 6 şi 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizată, după cum urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denumire lucrare

Cantitate

Satul

Decolmatarea părâului Vămăşoaia
Decolmatarea pârâului Inculeţ
Decolmatarea pârâului Nicolina
Salubrizarea DCL
Igienizare rigole ( decolmatere)
Igienizare şanţuri (decolmatare)
Executare de şanţuri „ Alimentare cu apă”
Amenajarea iazului „Oaza Verde”
Amenajarea parcului „ Între Brazi”
Plantare pomi
Defrişarea mărăcinilor, lăstărişurilor
dăunătoare de pe islazul comunal
Curăţarea gheţii de pe drumurile comunale
Igienizare staţii de aşteptare călători
Decolmatare poduri, podeţe

2 km
2 km
5 km
15 km
5 km
15 km
2 km
0,50 ha
0,50 ha
0,50 ha
32,00 ha

Pietrăria
Bârnova
Todirel
Bârnova, Todirel, Vişan
Cercu
Bârnova, Pietrăria, Todirel)
Bârnova
Bârnova
Bârnova
Bârnova
Toate satele comunei

5 km
6 staţii
30

Toate satele comunei
Toate satele comunei
Toate satele comunei

Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi prezintă dnul Dima RaduDaniel,secretar al comunei și vorbește despre Hotărârile Consiliului Local Bîrnova cu nr.
95 din 29.11.2016 privind aprobarea validării mandatului de consilier local în cadrul
Consiliului Local al Comunei Bîrnova a dlui Zamfir Răzvan-Toma din partea PSD (născut
la data de 25.12.1977), confirmat în scris ca fiind primul consilier local supleant înscris
pe lista partidului politic PSD, de pe lista de candidați la funcțiile de consilieri locali la
alegerile locale din data de 05.06.2016 pentru locul de consilier local declarat vacant din
cadrul Consiliului Local Bîrnova ocupat de dnul Vornicu Florin din partea PSD urmare a
demisiei și necesitatea actualizarii componenței Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local Bîrnova –Comisia pentru Agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului, servicii, comerţ, administrarea domeniului public şi privat al Comunei,
urbanism și amenajarea teritoriului a Consiliului Local Bîrnova cu dnul consilier Zamfir
Răzvan-Toma în locul d-lui Vornicu Florin.

Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind cererea SC Delgaz
Grid SRL cu privire la utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru amplasare stâlpi
pe o suprafață de 260 mp sat Pietrăria, comuna Bîrnova, potrivit traseului indicat în
schiţa anexată, referatul d-lui Gramaticu Adrian, inspector la Primăria comunei Bîrnova
privind aprobarea cererii SC Delgaz Grid SRL pentru utilizare domeniul public al UAT
Bîrnova pe o suprafață de 260 mp sat Pietrăria, comuna Bîrnova pentru amplasare
stâlpi, potrivit traseului indicat în schiţa anexată, cu condiția ca pentru accesul pe
domeniul public al UAT Bîrnova, beneficiara SC Delgaz Grid SRL, va plăti suma de 250 lei
reprezentând contravaloarea utilizarii domeniului public şi vor aduce terenul/drumul la
forma iniţială cu repararea podeţelor/asfaltului şi a şanţurilor pe zona afectată.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi, tot președintele de ședință vorbește
despre referatul de necesitate al d-lui Dima Radu -Daniel, secretar al comunei Bîrnova,
judeţ Iaşi necesitatea însușirii Strategiei de achiziții publice pe anul 2017 și a Planului
anual de achiziții. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a HG
nr.395/2016 -publicată în Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
Primaria comunei Barnova a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea
informaţiilor cel puţin a următoarelor elemente estimative:
a) Necesităţile identificate la nivel de autoritate contractantă având la bază referatele de
necesitate întocmite de șefii de compartimente din Primaria comunei Barnova pentru
anul 2016, ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie;
b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi;
c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea
unui proces care să asigure beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă care pot fi alocate derulării
proceselor de achiziţii publice.
Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul Primariei comunei Barnova
reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de institutie
în calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar.
Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în
ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie
publică cuprinse în aceasta şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.
Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul Primariei comunei Barnova, se poate
modifica sau completa ulterior, modificări/ completări care se aprobă conform
prevederilor Legii achiziţiilor publice 98/2016 si H.G. 395/02.06.2016. Introducerea
modificărilor și completărilor in prezenta Strategie, este condiţionată de identificarea
surselor de finanţare. In cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Primariei
comunei Barnova, se va elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument
managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de
achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare
derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din
strategia institutiei.
Dnul consilier Acatrinei Florin intervine și întreabă ce planuri sunt pe următorii ani
subliniind faptul că pentru tot ceea ce se propune a se realiza este nevoie de timp și

deasemenea întreabă ce se întâmplă cu drumul județean. Dnul primar spune că licitația
a fost finalizată, iar în urma contestației și soliționării acesteia lucrarea se va executa de
către SC Viarom. Dnul consilier Popa Dan –Constantin întreabă care este durata de
execuție la care dnul primar răspunde că este vorba de 11 luni.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
În ceea ce privește următorul punct al ordinii de zi d-nul Dima Radu-Daniel,
secretar al comunei Bîrnova, judeţ Iaşi vorbește despre solicitarea telefonică a Instituției
Prefectului Județului Iași privind necesitatea revocării Hotărârii Consiliului Local Bîrnova
cu nr. 89 din 28.10.2016 privind modificarea contractului individual de muncă al
şoferului Primăriei comunei Bîrnova, în acest sens fiind suficientă doar Dispoziția
primarului. Dnul consilier Acatrinei Florin afirmă că s-a opus adoptării hotărârii, iar dnul
secretar intervne, spune că a fost în concediu în acea perioadă și dat fiind că era vorba
despre un raport de muncă nu era necesară hotărârea.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
În continuare dnul primar vorbește despre posibilitatea instrumentării proiectului:
"Construire sală de sport în comuna Bîrnova, Judetul Iași” și depunerea spre finanțare la
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice prin Programul Național de
dezvoltare locală, Subprogramul 'Modernizarea satului romanesc', necesitatea si
oportunitatea investitiei, interesul major al comunei BÎRNOVA, judetul IASI, pentru
dezvoltarea unei infrastructuri moderne si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate
publică, precum si necesitatea accesarii fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea
durabila a comunitatii. Propune aprobarea Documentatiei tehnico-economică a
proiectului “Construire sala de sport în comuna Bîrnova, Judetul Iași”, aprobarea
indicatorilor tehnico-economici precizati în Studiul de Fezabilitate, depunerea Proiectului
spre finantare la MDRAP prin Programul National de dezvoltare locala. Subprogramul
Modernizarea satului romanesc. Valoarea totală a obiectivului de investitie este de
2.381.910,00 lei inclusiv TVA, din care se aproba cofinantarea din bugetul local in suma
totala de 155.430 lei inclusiv TVA, conform deviz general actualizat, și desemnarea ca
reprezentant legal al proiectului integral, domnul MIHAI BALAN primarul Comunei
BÎRNOVA, judetul IASI. Dnul consilier Acatrinei Florin întreabă unde este amplasamentul
acesteia, i se răspunde că în satul Păun pe locul terenului de sport, la care vine cu o altă
propunere respectiv lângă clădirea Centrului de Mediu.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi președintele de ședință prezintă
cererea numiţilor Grosu Mirela și Grosu Vlad Dumitru privind avizare PUZ – introducere
teren în intravilan și parcelare pentru construire locuințe şi dotări aferente în comuna
Bîrnova, pentru suprafaţa de teren de 5522 mp amplasat în parcelele 2(3263/1/2/1),
1(3264/1/2/5), 2(3263/1/2/2), 1(3264/1/2/6) şi referatul d-lui Gramaticu Adrian
inspector cu atribuţii de urbanism la Primăria comunei Bîrnova privind avizare PUZ –
introducere teren în intravilan și parcelare pentru construire locuințe şi dotări aferente în
comuna Bîrnova, pentru suprafaţa de teren de 5522 mp amplasat în parcelele
2(3263/1/2/1), 1(3264/1/2/5), 2(3263/1/2/2), 1(3264/1/2/6) pentru beneficiarii Grosu
Mirela și Grosu Vlad Dumitru.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).

Tot președintele de ședință prezintă cererea dnei Puiu Valeria cu privire la
utilizarea domeniul public al UAT Bîrnova pentru branșament utilități alimentare cu apă
pe o lungime de 10 ml, str. Gutuiului, nr. 10 sat Cercu, comuna Bîrnova, potrivit
traseului indicat în schiţa anexată, referatul d-lui Gramaticu Adrian, inspector la Primăria
comunei Bîrnova privind aprobarea cererii numitei Puiu Valeria pentru utilizare domeniul
public al UAT Bîrnova pe o lungime de 10 ml str. Gutuiului, nr. 10 sat Cercu, comuna
Bîrnova, județ Iași, pentru branşament apă, potrivit traseului indicat în schiţa anexată cu
condiția ca pentru accesul pe domeniul public al UAT Bîrnova, beneficiara Puiu Valeria,
va plăti suma de 250 lei reprezentând contravaloarea utilizarii domeniului public şi vor
aduce terenul/drumul la forma iniţială cu repararea podeţelor/asfaltului şi a şanţurilor pe
zona afectată.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi dnul Balan Mihai, primar al comunei
prezintă adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS nr.
79/25.01.2017 cu privire la Actul Adiţional nr. 18 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.
Propune aprobarea actului adiţional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 urmare a aderării comunelor
Trifești, Gherăiești, Popricani și Românești, 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. 18, actul Adiţional
nr. 18 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.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
În continuare președintele de ședință propune trecerea la următorul punct al
ordinii de zi și dă cuvântul dlui Balan Mihai, primar al comunei Bîrnova care vorbește
despre necesitatea însușirii "Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Bîrnova, județ
Iași pentru perioada 2016-2020".
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
În continuare se dă cuvântul d-lui consilier cu atribuţii financiar-contabile la
Primăria comunei Bîrnova, d-nul Ropotă Daniel, care vorbește despre necesitatea
aprobării situațiilor financiare –bilanț cont de rezultat patrimonial pentru anul 2016
(bilanț cont de rezultat patrimonial și anexele acestuia). Astfel total active necurente
sold la începutul anului 3051535 lei iar sold la sfârșitul perioadei 3048582 lei. Total
active curente sold la începutul anului 298730 lei iar sold la sfârșitul perioadei 319062
lei. Total active sold la începutul anului 3350265 lei iar sold la sfârșitul perioadei
3367644 lei. Total datorii necurente sold la începutul anului 25171 lei iar sold la sfârșitul
perioadei 25171 lei. Total datorii curente sold la începutul anului 1562096 lei iar sold la
sfârșitul perioadei 1570509 lei. Total datorii sold la începutul anului 1587267 lei iar sold
la sfârșitul perioadei 1595680 lei. Total capitaluri proprii sold la începutul anului
1762998 lei iar sold la sfârșitul perioadei 1771964 lei.

Dnul consilier Acatrinei întreabă care era excedentul în luna iunie. Dnul Ropotă îi
răspunde că în cursul lunii se prezintă un raport însă cel real este cel de la sfârșitul lunii
conform execuției.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi se dă cuvântul dlui primar care
vorbește despre faptul că s-a finalizat Reabilitarea/modernizarea sistemului de iluminat
public stradal pentru achiziție și montare lămpi economice (corpuri cu led) în comuna
Bîrnova, sat Bîrnova și s-a demarat etapa a II-a a Proiectului și necesitatea însușirii
studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitarea/modernizarea sistemului de
iluminat public stradal pentru achiziție și montare lămpi economice (corpuri cu led) în
comuna Bîrnova, sat Păun și Cercu, județul Iași, realizat și finalizat de către SC Expert
Grup SRL. Consilierul județean Vornicu întreabă dacă este vorba despre panouri
fotovoltaice sau panourivsolare. Dnul secretar intervine și spune că în comuna Tătăruși
au implementat sistemul cu panouri solare însă nu fac față atunci când nu este soare,
motiv pentru care s-au branșat la sistemul de iluminat public.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Se dă cuvântul d-lui primar care vorbește despre existenţa mai multor solicitări
pentru închirierea spaţiului din Clădirea Căminului Cultural din satul Păun în vederea
exercitării unor activităţi medicale de specialitate dentară şi în acest sens propunerea
pentru închirierea acestui spaţiu prin licitaţie publică deschisă. Propune aprobarea
închirierii spaţiului din Clădirea Căminului Cultural din satul Păun în vederea exercitării
unor activităţi medicale de specialitate dentară. Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
publice deschise cu strigare în vederea închirierii spaţiului menţionat la sediul Primăriei
comunei Bîrnova. Constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei, în
următoarea componenţă:
Preşedinte: IACOBESCU CONSTANTIN, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
Membri:
COVALIU LIDIA-CAMELIA, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
ȘTIRBU ANA-MARIA, consilier juridic la Primăria comunei Bîrnova;
Lucrările de secretariat vor fi realizate de către ȘTIRBU ANA-MARIA, consilier juridic la
Primăria comunei Bîrnova;
Membri suplenanţi: FRÂNCU MONICA, inspector la Primăria Bîrnova;
GRAMATICU ADRIAN, inspector la Primăria Bîrnova
Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la licitaţie, în următoarea componenţă:
Preşedinte: JUGANARU VASILE, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
Membri:
RUSU MIOARA, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
CIBOTARIU SEBASTIAN, inspector la Primăria comunei Bîrnova;
Lucrările de secretariat vor fi realizate de către ȘTIRBU ANA-MARIA, consilier juridic la
Primăria comunei Bîrnova;
Membri suplenanţi: ZAMFIR RĂZVAN-TOMA, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
MATEI ELENA, referent la Primăria comunei Bîrnova;

Aprobarea cuantumului taxei de participare la licitaţie la suma de 50 lei iar taxa pentru
caietul de sarcini în sumă de 50 lei. Aprobarea preţului de pornire al licitaţiei să fie de 5
lei/mp, iar pasul de licitare să fie 0,50 lei.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Cu privire la următorul punct al ordinii de zi președintele de ședință dă cuvântul
dlui secretar care existenţa mai multor solicitări pentru închirierea unui spaţiul în
suprafață de 5 mp din Clădirea sediului Primăriei Comunei Bîrnova din satul Bîrnova în

vederea exercitării unor activităţi de cadastru, parte de proiectare. Se propune
închirierea unui spaţiul în suprafață de 5 mp din Clădirea sediului Primăriei Comunei
Bîrnova din satul Bîrnova în vederea exercitării unor activităţi de cadastru. Organizarea
şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise cu strigare în vederea închirierii spaţiului
menţionat la sediul Primăriei comunei Bîrnova.
Constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei, în următoarea
componenţă:
Preşedinte: IACOBESCU CONSTANTIN, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
Membri:
COVALIU LIDIA-CAMELIA, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
ȘTIRBU ANA-MARIA, consilier juridic la Primăria comunei Bîrnova;
Lucrările de secretariat vor fi realizate de către ȘTIRBU ANA-MARIA, consilier juridic la
Primăria comunei Bîrnova;
Membri suplenanţi: FRÂNCU MONICA, inspector la Primăria Bîrnova;
GRAMATICU ADRIAN, inspector la Primăria Bîrnova
Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la licitaţie, în următoarea componenţă:
Preşedinte: JUGANARU VASILE, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
Membri:
RUSU MIOARA, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
CIBOTARIU SEBASTIAN, inspector la Primăria comunei Bîrnova;
Lucrările de secretariat vor fi realizate de către ȘTIRBU ANA-MARIA, consilier juridic la
Primăria comunei Bîrnova;
Membri suplenanţi: ZAMFIR RĂZVAN-TOMA, consilier local la Consiliul Local Bîrnova;
MATEI ELENA, referent la Primăria comunei Bîrnova;

Cuantumul taxei de participare la licitaţie la suma de 50 lei iar taxa pentru caietul de
sarcini în sumă de 50 lei. Preţul de pornire al licitaţiei să fie de 10 lei/mp, iar pasul de
licitare să fie 1 leu.
Dnul consilier Acatrinei întreabă dacă este pentru persoana care îl ajută pe dnul
Gramaticu, i se răspunde că persoana respectivă nu mai este. Dnu Acatrinei subliniază
că nu este simplu să se înlocuiască dnul Gramaticu, el știe meserie și are lucrări dificile.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Preşedintele de şedinţă, dnul Zamfir Răzvan-Toma, propune trecerea la următorul
punct al ordinii de zi şi prezintă referatul dlui primar al comunei Bîrnova cu privire la
Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 109 din 29.11.2016 privind 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 și faptul că s-a identificat existența unei
suprafețe de aproximativ 1,00 ha, teren intravilan ce aparține dlui Zaharia Ioan. Se dă
cuvântul dlui primar care spune că s-a identificat o parcel de aproximativ 1 ha, teren
intravilan și în acest sens este necesar realizarea unui Raport de Evaluare. Dnul Acatrinei
intervine și spune că este de acord cu achiziția însă pentru a se acorda loturi tinerilor în
vederea construirii de locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003, am
rezolva astfel necesitățile a 18 familii. Dnul consilier Andriescu intervine și spune că
acolo este zonă inundabilă și nu se pretează pentru construcții.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Președintele de ședință, dnul Zamfir Răzvan-Toma propune trecerea la următorul
punct al ordinii de zi și prezintă referatul de specialitate al dlui Gramaticu Adrian,
inspector la Primăria comunei Bîrnova privind necesitatea completarii art. 2.2 din
Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 106 din 29.11.2016 suprafaţa de 0,5000 ha,
teren sport, situată în T57, parcela PS 3385/6, amplasament cu DE 3382.

Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Se dă cuvântul dlui primar al comunei Bîrnova care prezintă proiectul de hotărâre
privind posibilitatea instrumentării proiectului: "Realizare sediu Primărie în comuna
Bîrnova, Judetul Iași” în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice prin Programul National de dezvoltare locala,
Subprogramul 'Modernizarea satului romanesc, domeniul: realizare/extindere/reabilitare
/modernizare, respectiv dotarea sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora.
Astfel se propune aprobarea Documentatiei tehnico-economica a proiectului "Realizare
sediu Primărie în comuna Bîrnova, Judetul Iași”. Aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici precizati în Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie(D.A.L.I).
Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP prin Programul National dc dezvoltare
locala.
Subprogramul
Modernizarea
satului
romanesc.
Domeniul:
realizare/
extindere/reabilitare/modernizare, respectiv dotarea sediilor instituţiilor publice ale
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea
acestora. Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 2.931.035,00 lei inclusiv
TVA, din care se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 213.313 lei
inclusiv TVA, conform deviz general actualizat. Desemnarea ca reprezentant legal al
proiectului integral, domnul MIHAI BALAN primarul Comunei BÎRNOVA, judetul IASI.
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru” ,
0 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” (Popa Dan-Constantin).
Intervine dnul consilier Popa Dan-Constantin și își manifestă nemulțumirea că nu a
primit convocarea în termenul legal, deasemenea nici materialele de ședință. Dnul
consilier Juganaru Vasile, membru al Comisie de specialitate- Comisia juridică pentru
administraţia publică locală, pază, ordine, drepturi cetăţeneşti, învățământ, cultură,
sănătate, sport-turism, asistență social din care face și dnul Popa Dan-Constantin
intervine și menționează faptul că Comisia s-a întrunit, dovada fiind mapa cu rapoartele
de specialitate semnate de către consilierii locali prezenți în data de 20.01, 30.01 și
31.01, ședințe la care dnul Popa nu a fost prezent. Tot dnul Popa Dan-Constantin solicită
să-I fie communicate toate materialele în timp util pentru a se informa să evite situația
de a aproba o Hotărâre cu impact negative pe viitor. Dnul consilier local Andriescu
intervine și amintește din nou problema rețelei de apă potabilă pe strada Calea Codrului.
Dnul consilier Ciobanu intervine și aduce la cunoștința dlui primar faptul că podețul
pietonal ce face legătura între satele Cercu/Bîrnova și Todirel este degradat și se pune în
pericol viața trecătorilor. Dnul primar îi răspunde că avem cunoștință de această situația
și s-au luat măsur, în acest sens SC Servicii Publice Bîrnova SRL va reabilita puntea la
care se face referire.
Nemaifiind alte subiecte supuse dezbaterii se declară inchisă şedinţa ordinara de
lucru a Consiliului local Bîrnova din data de 31.01.2017.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,
Presedinte de sedinta
Zamfir Răzvan-Toma

Secretar,
Dima Radu-Daniel
Redactat,
Ştirbu Ana-Maria

