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Nr. 259 din 31.10.2022

Proces-verbal
Încheiat astăzi 31 octombrie 2022, la ședința ordinara a Consiliului Local al comunei Dimăcheni
Primarul comunei Dimăcheni, a convocat ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Dimăcheni - luna octombrie 2022.
Domnul Președinte de ședință, Ștefan Cojocariu, informează că prin Dispoziția nr. 163 din 25
octombrie 2022 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Dimăcheni, astăzi 31
octombrie 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. 250 din 25.10.2022, 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

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 31 octombrie 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 extraordinară din data de 28.09.2022;
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al
Comunei Dimăcheni;
3 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei
Dimăcheni în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani, să voteze
aprobarea Planului anual de creștere a tarifelor pentru anul 2023
4 Solicitările nr. 1823 și 1824 din 19.10.2022 din partea Școlii Gimnaziale nr. 1 Dimăcheni.
De acord toți cei 7 consilieri prezenți.
1.
Este supus spre aprobare procesul verbal din ședință ordinară din data de 28.09.2022
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 7 voturi „pentru ”.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei
Dimăcheni;
Primarul comunei Dimăcheni, analizând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
Art.84 - Parlamentul, Guvernul si celelalte autorități ale administrației publice centrale si locale
stabilesc, in aplicarea normelor de tehnica legislativa prevăzute in prezenta lege, regulamente proprii
cuprinzând masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulația proiectelor de acte normative
în cadrul sferei lor de competenta, supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si adoptat cu 7 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 28
din 31 octombrie 2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al
Comunei Dimăcheni.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dimăcheni
în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani, să voteze aprobarea Planului anual de
creștere a tarifelor pentru anul 2023.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si adoptat cu 7 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 29
din 31 octombrie 2022 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei
Dimăcheni în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani, să voteze aprobarea
Planului anual de creștere a tarifelor pentru anul 2023.
4
Solicitările nr. 1823 și 1824 din 19.10.2022 din partea Școlii Gimnaziale nr. 1 Dimăcheni.
Doamna director a Școlii Gimnaziale nr. 1 Dimăcheni, Ilaș Ana Maria prezintă rutele
microbuzului școlar pentru anul 2022 – 2023, menționând că de acest transport beneficiază un număr de
66 de elevi. De asemenea doamna director aduce la cunoștință domnilor și doamnelor consilieri locali
rezultatul inspecției tematice din data de 12.10.2022 și a controalelor mixte.
Amenajarea unui gard împrejmuitor pentru școală și grădiniță și amenajarea unor alei
care să asigure legătura între cele două corpuri de clădire.
Domnul Cojocariu Ștefan face mențiunea că în funcție de posibilitățile financiare se vor face
prevederi în buget pentru susținerea acestor investiții.
Domnul primar Moruz Marinel menționează importanța obținerii avizelor și documentelor
necesare în vederea construirii gardului și necesitatea demarării procedurilor pentru obținerea acestora.
- Rezolvarea situației privind asigurarea apei potabile la școală.
Doamna Florea Ecaterina sugerează posibilitatea utilizării unor dozatoare cu apă potabilă
furnizate de către o firma specializată.
Securizarea fostelor toalete în vederea siguranței elevilor.
Domnul consilier Matianu Ilie o roagă pe doamna director să îî spună care sunt condițiile
pentru transferul unui elev.
Doamna director menționează că transferul se face în perioada de vacanță și subliniază faptul
că dacă elevul care se transferă afectează numărul minim de copii pentru ca o clasă să funcționeze,
acesta nu este aprobat.
Este adus în discuție faptul că unii elevi doresc să se munte la școala din comuna vecină
deoarece acolo se organizează cu un instructor de dans – grupă pentru dansuri.
Domnul primar împreună cu domnii consilieri, îi solicită doamnei director să obțină o ofertta
din partea domnului instructor și pentru Școala Dimăcheni și de asemenea să vadă care ar fi numărul
copiilor interesați.
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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 octombrie 2022.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Ungureanu Irina -Claudia

