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Nr. 189 din 29.07.2022

Proces-verbal
Încheiat astăzi 29 IULIE 2022, la ședința ordinara a Consiliului Local al comunei Dimăcheni
Primarul comunei Dimăcheni, a convocat ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Dimăcheni - luna IULIE 2022.
Domnul primar Moruz Marinel informează că prin Dispoziția nr. 126 din 22 IULIE 2022 a fost
convocată ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Dimăcheni, astăzi 29 iulie 2022, ora 12:00, la
sediul primăriei. Dispoziția cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora și locul desfășurării a fost
comunicată în termen cu adresa nr. 179 din 22.07.2022, 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

ABSENT

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 29 IULIE 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 14.06.2022;
2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022;
3 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei
Dimăcheni în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani;
4 Proiect de hotărâre privind emiterea acordului favorabil pentru eliberarea certificatului
de urbanism și a autorizației de construire /desființare pentru S.C. RCS – RDS S.A. în scopul
INSTALARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ;
5 Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap
din cadrul Primăriei comunei Dimăcheni în semestrul I al anului 2022
De acord toți cei 8 consilieri prezenți.
1.
Este supus spre aprobare procesul verbal din ședință ordinară din data de 14.06.2022
în temeiul art 138 (15) din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr 57/2019 și întreabă
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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 8 voturi „pentru ”.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022;
Proiectul de hotărâre este supus la vot si adoptat cu 8 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 22
din 29 iulie 2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022.
Doamna consilier Florea Ecaterina întreabă ce mobilier urmează să fie achiziționat pentru
căminele culturale și care este starea mobilierului pe care îl au aceste spații în prezent.
Domnul primar menționează că vor fi dotate căminele culturale cu scaune și mese pentru a putea fi
utilizate la desfășurarea diverselor activități.
Punctul 3 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului comunei Dimăcheni în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 23 din
29 iulie 2022 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dimăcheni
în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani.
Punctul 4 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind emiterea acordului favorabil pentru
eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire /desființare pentru S.C. RCS – RDS
S.A. în scopul INSTALARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este votat cu 9 voturi „împotrivă”.
Domnii consilieri subliniază că în comuna Dimăcheni își desfășoară deja activitatea un operator
care oferă acest tip de servicii și cetățenii sunt mulțumiți.
Punctul 5 din ordinea de zi: Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Dimăcheni în semestrul I al anului 2022.
Doamna Vatamanu Gabriela – Mihaela – referent în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dimăcheni prezintă activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu
handicap din cadrul Primăriei comunei Dimăcheni în semestrul I al anului 2022.
La ședință au asistat reprezentanți ai Comitetului Consultativ al comunei Dimăcheni:
Mandache Alexandra, Vrăjitoriu Alexandra, Lăbău Costică și Lăbău Ioan.
Domnul consilier Munteanu Sandu întreabă care este stadiul lucrărilor la Biserica Recia Verbia.
Părintele Petrovici Cristian Matrius menționează că este necesară refacerea și completarea dosarului de
reparații și extindere a bisericii din Recea Verbea, fiind solicitat un aviz din partea unui arhitect. De
asemenea, menționează faptul că membrii Consiliului Parohial solicită sprijin pentru reabilitarea
bisericii din satul Dimăcheni.
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 iulie 2022.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Matianu Ilie

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Ungureanu Irina -Claudia

