
  
 

 

   

 

 

PROCES  VERBAL 
încheiat astăzi, 31.05.2021 în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, convocată de Primarul comunei Iveşti, 
prin   Dispoziţia nr. 75/25.05.2021 

  
            Lucrările şedinţei Consiliului local al comunei Iveşti, încep la ora 10,00 în sala de 
ședințe a Primăriei comunei Ivești, județul Vaslui. 
            Domnul consilier Tudosă Gheorghe, preşedinte de şedinţă ales conform 
Hotărârii Consiliului local  nr. 14/26.04.2021 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 primarul comunei Iveşti, 
domnul Bejan Mircea-secretarul general al comunei Iveşti și doamna Mucenica Ileana 
consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești. 

Domnul consilier Tudosă Gheorghe, 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 26.04.2021.  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 privind punerea  la dispoziția proiectului ” Watman - 
Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de 
către Administrația Națională ”Apele Române” a unor terenuri din domeniul public al 
comunei Ivești, județul Vaslui – inițiator primar Nistor Dumitrache. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar pe anul 2020– inițiator primar Nistor Dumitrache . 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă 
trimestrului I, anul 2021– inițiator primar Nistor Dumitrache. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 
care se vor acorda în semestrul II al anului școlar 2020-2021 elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din comuna Ivești, județul Vaslui– inițiator primar Nistor 
Dumitrache. 

5. Prezentarea Deciziei nr. 35/10.11.2020 şi a Raportului de audit financiar, 
încheiate de Camera de conturi a judeţului Vaslui ca urmare a auditului financiar 
efectuat în perioada 30.09.2020-23.10.2020. 
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6. 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 privind punerea  la 
dispoziția proiectului ” Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al 
apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională ”Apele Române” a unor 
terenuri din domeniul public al comunei 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 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 Tudosă Gheorghe - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre privind punerea  la dispoziția proiectului ” Watman - Sistem 
informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de către 
Administrația Națională ”Apele Române” a unor terenuri din domeniul public al 
comunei Ivești, județul Vaslui.  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 privind aprobarea 
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020. 

 Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 
disciplină, juridică, sport şi turism, 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. 

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. 

Doamna Mucenica Ileana, consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ivești a prezentat raportul compartimentului de resort cu privire 
la proiectul de hotărâre. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. 
În continuare domnul Tudosă Gheorghe - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
anul 2020. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11(unsprezece) voturi ”pentru”, 
niciun  vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”.  



  
 

Se trece la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetare aferentă trimestrului I, 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 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. 

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. 

Doamna Mucenica Ileana, consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ivești a prezentat raportul compartimentului de resort cu privire 
la proiectul de hotărâre. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. 
În continuare domnul Tudosă Gheorghe - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trimestrului I, 
anul 2021. 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 privind aprobarea 
numărului și cuantumului burselor care se vor acorda în semestrul II al anului școlar 
2020-2021 elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 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. 

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. 

Doamna Mucenica Ileana, consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ivești a prezentat raportul compartimentului de resort cu privire 
la proiectul de hotărâre. 

Se trece la discuții. 
Domnul consilier Botezatu Gheorghe a întrebat care sunt acei elevi căre vor 

primi burse. 
Domnul secretar a spus că elevii care vor primi burse vor fi stabiliți de Consiliul 

de administrație al Școlii gimnaziale nr.1 Ivești, potrivit prevederilor legale. 
În continuare domnul Tudosă Gheorghe - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor care se vor 
acorda în semestrul II al anului școlar 2020-2021 elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din comuna Ivești, județul Vaslui. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu 11(unsprezece) voturi ”pentru”, niciun  vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul V al ordinii de zi și domnul primar a prezentat Decizia nr. 
35/10.11.2020 şi Raportul de audit financiar, încheiate de Camera de conturi a 
judeţului Vaslui ca urmare a auditului financiar efectuat în perioada 30.09.2020-
23.10.2020. 



  
 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. 
Se trece la punctul VI, întrebări, interpelări, petiții, și domnul Tudosă 

Gheorghe a dat cuvântul domnului consilier Botezatu Gheorghe care a spus că a fost 
sesizat de numitul Mocanu Gheorghe că primăria nu vrea să facă drumul de la Rapa lui 
Olaru și că primarul i-a spus că nu-l face deoarece ”nu-i dă Guvernul bani”. 

Domnul Bicher Marin, viceprimarul comunei Ivești a spus că a fost cu un 
autogreder pe acel drum dar nu l-a putut reabilita că sunt izvoare exact în mijlocul 
drumului. 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a întrebat care sunt persoanele care au 
beneficiat de ajutoare de urgență, dacă banii plătiți pentru marcaje sunt de anul trecut 
și a subliniat faptul că semnalizarea intersecției DJ cu DN, cu dispozitive pentru 
limitarea vitezei, s-a făcut datorită demersurilor inițiate de consilierii PNL. 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a solicitat ca domnul primar să prezinte 
consiliului local procesul verbal la terminarea lucrărilor și autorizarea de funcționare 
eliberată de Inspectoraul pentru situații de urgență pentru investiția ”grup sanitar la 
școala Ivești”. Deasemeni domnul consilier s-a declarat nemulțumit de faptul că nu s-a 
informat populația cu privire la caravana de vaccinare care a fost la Ivești. 

Domnul primar a spus că s-au pus afișe la toate magazinele și populația a fost 
informată și prin alte mijloace, dar ”nu putem forța nicio persoană să se vaccineze”. 

Domnul Necula Neculai a solicitat să se reia repetițiile cu orchestra de muzică 
populară și formația de dansuri. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, domnul Tudosă Gheorghe, preşedinte 
de şedinţă, a declarat închise lucrările şedinţei. 

 
31.05.2021 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
TUDOSĂ GHEORGHE 

 
 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

               BEJAN MIRCEA 


