ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA DIMACHENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Preot Gheorghe Ciomirtan, nr. 1, tel: 0231619624, fax 0231619612, mail:primariadimacheni@yahoo.com

Nr. 167 din 14.06.2022

Proces-verbal
Încheiat astăzi 14 iunie 2022, la ședința ordinara a Consiliului Local al comunei Dimăcheni
Primarul comunei Dimăcheni, a convocat ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Dimăcheni - luna iunie 2022.
Domnul primar Moruz Marinel informează că prin Dispoziția nr. 106 din 07 iunie 2022 a fost
convocată ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Dimăcheni, astăzi 14 iunie 2022, ora 14:00, la
sediul primăriei. Dispoziția cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora și locul desfășurării a fost
comunicată în termen cu adresa nr. 154 din 07.06.2022, doamnelor și domnilor consilieri și afișată în
locurile speciale de afișaj.
Secretarul general al comunei Dimăcheni dna Ungureanu Irina - Claudia, efectuează prezența
consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, respectiv:
Nr.crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

APARTENENȚA POLITICĂ

1

COJOCARIU STEFAN

PSD

2

FLOREA ECATERINA

PNL

3

IGNAT MARIA

PSD

4

MATIANU ILIE

PRO ROMÂNIA

5

MUNTEANU SANDU

PRO ROMÂNIA

6

PARONIC DUMITRU DANIEL

USR PLUS

7

PETROVICI EMANUELA CATALINA

PRO ROMÂNIA

8

PINTEA MARIA

USR PLUS

9

STREDIE CONSTANTIN

USR PLUS

OBSERVAȚII

și îi invită să semneze prezența. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Dimăcheni din data de 14 iunie 2022,
comisiile de specialitate ale consiliului local s-au întrunit in ședință de lucru pentru acordarea avizelor la
proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Domnul președinte de ședință supune la vot de ordinea de zi:
1 Aprobarea procesului verbal din ședință ordinară din data de 27.05.2022;
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 15 din 27 mai 2022
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Racordare puț de mare
adâncime la 4 robineti stradali și un hidrant PSI și realizarea unei adăpători pentru animale în sat
Dimăcheni, comuna Dimăcheni, județul Botoșani” și a devizului estimativ de lucrări
4 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
5 Acordarea premiu doamnei Gălușcă Elena
De acord toți cei 9 consilieri.
1.
Este supus spre aprobare procesul verbal din ședință ordinară din data de 27.05.2022
în temeiul art 138 (15) din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr 57/2019 și întreabă
daca sunt obiecții sau contestații la acesta, menționând că a fost pus la dispoziția consilierilor locali în
timp util pentru a-l studia. Procesul verbal este aprobat cu 9 voturi „pentru ”.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 15 din 27 mai 2022;
Proiectul de hotărâre este supus la vot si adoptat cu 9 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 19
din 14 iunie 2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 15 din 27 mai 2022.
Punctul 3 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții
”Racordare puț de mare adâncime la 4 robineti stradali și un hidrant PSI și realizarea unei adăpători
pentru animale în sat Dimăcheni, comuna Dimăcheni, județul Botoșani” și a devizului estimativ de
lucrări.
Doamna consilier Florea Ecaterina dorește să știe de ce amplasarea robineților este pe o singură
stradă și nu a fost amplasat un robinet și în zona cimitirului, subliniind că ar fi de interes pentru
comunitate extinderea acestei rețele și către Verbea.
Domnul primar, Moruz Marinel face cunoscut faptul că a fost consultat un specialist și conform
debitului pe care îl are fântâna de unde vor fi racordați cei 4 robineți și hidrantul PSI, nu poate fi
asigurat un debit corespunzător pentru o distanță mai mare. De asemenea, domnul primar a menționat că
locația hidrantului a fost aleasă pentru a asigura alimentarea mașinilor de pompier în timp cât mai scurt,
debitul optim fiind asigurat de diferența de nivel.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi „pentru” și 2 ”abțineri”, devenind
Hotărârea nr. 20 din 14 iunie 2022 Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Racordare
puț de mare adâncime la 4 robineti stradali și un hidrant PSI și realizarea unei adăpători pentru
animale în sat Dimăcheni, comuna Dimăcheni, județul Botoșani” și a devizului estimativ de lucrări.
Punctul 4 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul
2022.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr.
21 din 14 iunie 2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.
Punctul 5 din ordinea de zi: Acordarea premiu doamnei Gălușcă Elena
Doamna consilier Florea Ecaterina prezintă propunerea acordării unui premiu pentru
doamna Gălușcă Elena pentru sprijinul pe care l-a acordat aceasta comunității. Propune ca premiul să
fie în sumă totală de 700 lei, constând în acordarea a 500 lei, un tort și un buchet de flori.
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 8 voturi ”pentru” și 1 abținere.
La finalul ședinței se prezintă doamna Ciornei Marcela și menționează că dorește să facă
cunoscut Consiliului Local faptul că domnul Golanu Nicolae și-a intabulat proprietatea și îi tulbură
posesia. Domnul primar o sfătuiește să se adreseze instanței de judecată.
Domnul președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, că autoritatea deliberativă
și executivă au dat dovada capacitații efective de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul
colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii, mulțumește pentru
participare și pentru colaborarea la reușita ședinței și declară închise lucrările ședinței ordinare a
Consiliului Local al comunei Dimăcheni din luna iunie 2022.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Matianu Ilie

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Ungureanu Irina -Claudia

