
  
 

 

   

 

 

PROCES  VERBAL 
încheiat astăzi, 16.09.2021, în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, convocată de Primarul comunei Iveşti, 
prin   Dispoziţia nr. 135/09.09.2021 

  

            Lucrările şedinţei Consiliului local al comunei Iveşti, încep la ora 10,00 în sala de 

ședințe a Primăriei comunei Ivești, județul Vaslui. 

            Domnul consilier Budescu Constantin, preşedinte de şedinţă ales conform 

Hotărârii Consiliului local  nr. 27/23.07.2021 a constatat că ședința este legal 

constituită, dintr-un număr de 11 consilieri în funcție fiind prezenți 11 consilieri.  

 La lucrările şedinţei participă domnul Nistor Dumitrache – primar al comunei 

Ivești, domnul Bejan Mircea-secretarul general al comunei Iveşti și doamna Tătaru 

Ioana consilier al primarului comunei Ivești. 

Domnul consilier Budescu Constantin, preşedinte de şedinţă, a dat cuvântul 

domnului Bejan Mircea-secretar general al comunei Iveşti, care în conformitate cu 

prevederile art.138, alin.(15) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare, a supus spre aprobarea 

consiliului local, procesul-verbal al şedinţei din data de 31.08.2021.  Supus votului 

procesul verbal a fost aprobat cu 11(unsprezece) voturi ”pentru”, niciun  vot 

”împotrivă” și nicio ”abținere”.  

În continuare domnul președinte de ședință a prezentat următorul proiect al 

ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre nr. 3980/08.09.2021 pentru completarea inventarului cu 

bunurile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ivești, județul Vaslui, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 43/26.09.2019, cu modificările și completările 

ulterioare – inițiator primar Nistor Dumitrache. 

2. Proiect de hotărâre nr. 3981/08.09.2021 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Amenajare teren de joacă pentru copii, 

comuna Ivești, județul Vaslui”– inițiator primar Nistor Dumitrache. 

3. Proiect de hotărâre nr. 3982/08.09.2021 privind constituirea Comitetului local 

pentru situaţii de urgenţă – inițiator primar Nistor Dumitrache. 
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4. Proiect de hotărâre nr. 3984/08.09.2021 privind rectificarea a II-a  bugetului 

comunal pe anul 2021– inițiator primar Nistor Dumitrache. 

5. Întrebări, interpelări, petiții .       

Supusă votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 Domnul președinte de ședință a propus ca inițiatorul să nu mai prezinte 

proiectele de hotărâri și referatele de aprobare deoarece fiecare consilier local și 

fiecare comisie de specialitate au primit toate materialele înscrise pe ordinea de zi, în 

termenele prevăzute de Codul administrativ. Supusă votului propunerea a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre nr. 3980/08.09.2021 

pentru completarea inventarului cu bunurile care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Ivești, județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/26.09.2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Doamna Avanu Cătălina-Lucica, preşedinte al comisiei de specialitate pentru  

agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale, a 

prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul Gavrilă Neculai, președintele comisiei de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia 

copilului şi familie, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul Bejan Mircea, secretarul general al comunei Ivești, a prezentat raportul 

compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotărâre. 

Se trece la discuții: 

Domnul consilier Necula Neculai a întrebat dacă bazinul care se va face va creea 

presiunea necesară pentru a beneficia de apă potabilă toți locuitorii comunei Ivești. 

Domnul primar a spus că bazinul va rezolva problema apei potabile din comună. 

În continuare domnul Budescu Constantin - președinte de ședință, a supus 

votului proiectul de hotărâre nr. 3980/08.09.2021 pentru completarea inventarului cu 

bunurile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ivești, județul Vaslui, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 43/26.09.2019, cu modificările și completările 

ulterioare.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11(unsprezece) voturi ”pentru”, 

niciun  vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre nr. 3981/08.09.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

“Amenajare teren de joacă pentru copii, comuna Ivești, județul Vaslui” 



  
 

Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Doamna Avanu Cătălina-Lucica, preşedinte al comisiei de specialitate pentru  

agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale, a 

prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul Gavrilă Neculai, președintele comisiei de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia 

copilului şi familie, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul Bejan Mircea, secretarul general al comunei Ivești, a prezentat raportul 

compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotărâre. 

Se trece la discuții: 

Domnul consilier Botezatu Ion a spus că a studiat studiul de fezabilitate pus la 

dispoziție de inițiatorul proiectului de hotărâre și a constatat că suma stabilită pentru 

realizarea terenului de joacă este foarte mare . A precizat faptul că este de acord să se 

construiască un loc de joacă pentru copii dar nu la prețurile prezentate in proiectul de 

hotărâre. ”Cantitățile de materiale din studiul de fezabilitate sunt foarte mari și au 

prețuri exagerate” a mai subliniat domnul consilier. 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a întrebat de ce doamna contabilă, care a 

fost angajată în luna aprilie, și-a dat demisia.  

Domnul primar a spus că legal demisia nu se motivează, dar din discuțiile avute 

cu doamna contabilă a înțeles că aceasta își dă demisia din motive de sănătate. 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a spus că ”domnul primar vorbește că 

grupul de consilieri ai PNL nu a fost de acord cu proiectele propuse spre aprobare, fapt 

ce nu este adevărat, se pot verifica procesele verbale ale ședințelor consiliului local 

unde este scris că toate proiectele de investiții propuse au fost votate de consilierii 

PNL”. Domnul consilier a mai spus că ”sunt de acord să se facă teren de joacă pentru 

copii dar nu la prețul de șapte miliarde și jumătate iar dacă domnii consilieri de la PSD 

consideră că în timpul de azi se pot cheltui atâția bani din bugetul local să facă ce vor”. 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe, liderul grupului de consilieri ai PNL a spus 

că toți consilierii PNL nu vor asista la votarea proiectului de hotărâre și au părăsit 

ședința. 

În continuare doamna consilier Avanu Cătălina-Lucica, a propus să se refacă 

studiul de fezabilitate și pe lângă terenul de minifotbal să se construaiască și un 

părculeț pentru copii în care să fie amplasate leagăne, topogane,etc. 

Supusă votului propunerea doamnei consiliera fost aprobată cu șapte voturi 

”pentru”, niciun vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”. 

În continuare domnul Budescu Constantin - președinte de ședință, a supus 

votului proiectul de hotărâre nr. 3981/08.09.2021 privind aprobarea indicatorilor 



  
 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Amenajare teren de joacă pentru copii, 

comuna Ivești, județul Vaslui”  Proiectul de hotărâre a fost respins cu 7(șapte) voturi 

”împotrivă”,  niciun vot ”pentru” și nicio ”abținere”.  

După votarea proiectului de hotărâre nr. 3981/08.09.2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Amenajare teren de joacă 

pentru copii, comuna Ivești, județul Vaslui”, consilierii PNL au revenit în sala de 

ședință. 

Se trece la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre nr. 3982/08.09.2021 

privind constituirea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă. 

Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Bejan Mircea, secretarul general al comunei Ivești, a prezentat raportul 

compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotărâre. 

Se trece la discuții: 

Domnul consilier Secuian Eugen a propus ca membru în comitetul local pentru 

situații de urgență pe domnul consilier Budescu Constantin. 

Domnul consilier Budescu Constantin a propus ca membru în comitetul local 

pentru situații de urgență pe domnul consilier Tudosă Gheorghe. 

Domnul consilier Gavrilă Neculai a propus ca membru în comitetul local pentru 

situații de urgență pe domnul consilier Botezatu Ion, care a refuzat propunerea făcută. 

Domnul consilier Budescu Constantin a propus ca membru în comitetul local 

pentru situații de urgență pe domnul consilier Secuian Eugen. 

Supuse votului propunerile au fost aprobate cu 10 voturi ”pentru” și un vot 

”împotrivă” – Botezau Ion. 

În continuare domnul Budescu Constantin - președinte de ședință, a supus 

votului proiectul de hotărâre nr. 3982/08.09.2021 privind constituirea Comitetului 

local pentru situaţii de urgenţă.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 

11(unsprezece) voturi ”pentru”, niciun  vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre nr. 3984/08.09.2021 

privind rectificarea a II-a  bugetului comunal pe anul 2021. 

Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Doamna Avanu Cătălina-Lucica, preşedinte al comisiei de specialitate pentru  

agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale, a 

prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 



  
 

Domnul Gavrilă Neculai, președintele comisiei de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia 

copilului şi familie, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul Bejan Mircea, secretarul general al comunei Ivești, a prezentat raportul 

compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotărâre. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. 

În continuare domnul Budescu Constantin - președinte de ședință, a supus 

votului proiectul de hotărâre nr. 3984/08.09.2021 privind rectificarea a II-a  bugetului 

comunal pe anul 2021.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11(unsprezece) voturi 

”pentru”, niciun  vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul V, întrebări, interpelări, petiții, și domnul președinte de 

ședință a dat cuvântul domnului consilier Botezatu Gheorghe care a spus că ușile de la 

intrarea în primărie trebuie reparate deoarece sunt defecte. 

Domnul consilier Dragomir Nelu a solicitat reprofilarea drumului din zona 

Dancu și să se continuie acțiunea de toaletare a copacilor care afectează circulația pe 

drumurile publice. 

Domnul primar a spus că în momentul când se va cumpăra autoutilitara se va 

căra pământ pe drumul din zona Dancu pentru a deveni practicabil. 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe  a întrebat când se va finaliza acțiunea de 

montare a apometrelor la toți contribuabilii care sunt conectați la rețeaua de apă 

potabilă. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, domnul Budescu Constantin, 

preşedinte de şedinţă, a declarat închise lucrările şedinţei. 

 

16.09.2021 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUDESCU CONSTANTIN 
 
 

 
 

SECRETAR GENERAL, 
               BEJAN MIRCEA 


