
  
 

 

   

 

 

PROCES  VERBAL 
încheiat astăzi, 31.08.2021 în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, convocată de Primarul comunei Iveşti, 
prin   Dispoziţia nr. 115/25.08.2021 

  

            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 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 23.07.2021.  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. 3715/23.08.2021 privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului comunei Ivești în Adunarea Generala  a   Asociatiei  pentru 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa 

si de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul 

Vaslui ( APC VASLUI). 

2.    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 
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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. 3715/23.08.2021 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Ivești în Adunarea 

Generala  a   Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si 

Orasul Negresti -  judetul Vaslui ( APC 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 Gavrilă Neculai s-a declarat de acord cu proiectul de hotărâre 

supus dezbaterii de către inițiator și a precizat faptul că asociația își propune să 

ajusteze prețurile pentru a fi în concordanță cu avizul Autorității naționale de 

reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice. 

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

votului proiectul de hotărâre nr. 3715/23.08.2021 privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului comunei Ivești în Adunarea Generala  a   Asociatiei  pentru 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa 

si de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul 

Vaslui ( APC VASLUI).  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11(unsprezece) voturi 

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

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

ședință a dat cuvântul domnului consilier Dragomir Nelu care a spus că, într-o ședință 

ulterioară s-au alocat fonduri pentru achiziționarea unui dispozitiv pentru taiat 

vegetația forestieră de pe acostamentele drumurilor publice, dar până în prezent nu   

s-a realizat nimic in acest sens. 

Domnul viceprimar a spus că s-a început tăierea vegetației forestiere în zona 

Vîtcani și va continua cu toate străzile. 

Domnul consilier Gavrilă Neculai a solicitat ca primăria să decolmateze și 

canalul de la Niță Toader pentru a evita eventualele inundații. 



  
 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a formulat următoarele întrebări, pentru 

domnul primar : 

- de ce nu s-a mai organizat sărbătoarea satului ? 

- de ce nu s-au primit bani la rectificarea bugetară a județului Vaslui? 

- în ce stadiu se află apometrizarea sistemului de alimentare cu apă ? 

- dacă s-a obținut autorizația de funcțioanre pentru școală de  la I.S.U. Vaslui? 

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

preşedinte de şedinţă, a declarat închise lucrările şedinţei. 
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