
  
 

 

   

 

 

PROCES  VERBAL 
încheiat astăzi, 27.09.2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului local 
al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, convocată de Primarul comunei Iveşti, 

prin   Dispoziţia nr. 137/24.09.2021 
  

            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. 

Doamna consilier Avanu Cătălina-Lucica a participat la sedință  telefonic, deoarece are 

o stare gripală și urmează să-și facă testul COVID. 

 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 16.09.2021. 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:  

- Proiect de hotărâre nr. 4247/23.09.2021 privind rectificarea a III-a  bugetului 

comunal pe anul 2021.       

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. 
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Se trece la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre nr. 4247/23.09.2021 

privind rectificarea a III-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. 

Domnul Budescu Constantin, secretar 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 întrebat pentru ce s-a alocat suma de 12.000 lei 

la Școala Gimnazială nr. 1 Ivești. 

Domnul primar a spus că suma respectivă s-a alocat pentru întocmirea 

scenariului la incediu în vederea obținerii autorizației de funcționare care va fi 

eliberată de Inspectoratul județean pentru situații de urgență. 

Domnul consilier Gavrilă Neculai a întrebat dacă se fac analize la apa potabilă și 

dacă bazinele sunt închise corespunzător . 

Domnul primar a spus că, capacele bazinelor sunt încuiate și urmează ca la 

bazinul de la Cărăman să se facă o împrejmuire. 

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

votului proiectul  de hotărâre nr. 4247/23.09.2021 privind rectificarea a III-a  

bugetului comunal pe anul 2021. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 

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

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

preşedinte de şedinţă, a declarat închise lucrările şedinţei. 
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