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Incheiat astazi 18.10.2019 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Iordacheanu.judetul Prahova. convocata de domnul Safta Constantin - primarul comunei Iordacheanu, judetul
Prahova. prin dispozitia nr.159 din 14.10.2019.

Domnul Zaharia Aurica - secretarul comunei lordacheanu, judetul Prahova, face apelul nominal
al consilierilor. rezultand ca la sedinta participa doisprezece consilieri. Lipsesc : doamna iimitriev
Elena, domnul Ologu Gheorghe si domnul Frunzeanu Florin.

La sedinta mai padcipa domnul Safta Constantin - primarul comunei, domnul Zaharia Aurica -
secretarul comunei Iordacheanu si doamna Burducea Mariana - contabil cheltuieli in cadrul Primariei
Iordacheanu.

Lucrarile sedintei sunt deschise de domnul Constantin Aurel - presedinte de sedinta, care arata ca
sedinta este legal constituita si supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, dupa cum unneaza:

l. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr. 13812019 a Primarului comunei

Iordacheanu si rectificarea bugetului local al comunei Iordacheanu;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei aferenta obiectiwlui ,, Modemizare

sistem iluminat public in comuna Iordacheanu, judetul Prahova";
4. Proiect de hotarare privind necesitatea finantarii obiebtivelor de investitii ,,Achizitie

centrala termica - electrica - Gradinita cu program normal Valea Cucului si ,,Achizitie centrala termica
combustibil solid - Scoala Generala Valea Cucului";

5. Diverse.
Nemaifiind alte propuneri, presedintele de sedinta, supune la vot proiectul ordinii de zi, fiind

aprobat in unanimitate de voturi.
Domnul Presedintele propune urmatoarea ordine de dezbatere a punctelor,inscrise pe ordinea

de zi: 1.4, 3.2 si 5.

Supusa la vot propunerea este aprobata cu votul a sapte consilieri pentru si cinci impotriva
( Macovei Tudor, Lipioasca Nicolae-Sorin, Paun Radu, Bageac Aurelian si Stoica Veronel.

Trecandu-se la primul punct al ordinii de zi are cuvantul domnul Zaharia Aurica - secretar al
comunei Iordacheanu. care supune la vot aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare, care a fost
transmis domnilor consilieri odata cu invitatia la sedinta, fiind aprobat cu votul a unsprezece consilieri
pentru si o abtinere (domnul Stoica Veronel).

Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de domnul Constantin Aurel, care da citire
proiectului de hotarare privind necesitatea finantarii obiectivelor de investitii ,,Achizitie centrala termica

- electrica - Gradinita cu program normal Valea Cucului si ,,Achizitie centrala termica combustibil solid

- Scoala Generala Valea Cucului". A initiat acest proiect deoarece primarul comunei este foarte pasiv si
acum suntem in luna octombrie si copiii tremura in scoala, respectiv gradinita si nu s-a facut nici un
demen. S-a pus in luna aprilie in buget suma de trei sute milioane lei pentru achizitia unei centrale
termice la scoala. Doamna contabil a facut o greseala si a pus banii in alt capitol. Trebuia sa ne cheme

atunci si sa facem o rectificare prin care sa punem banii unde trebuie si sa luam centrala. Nu s-a facut din
aprile nimic, mofiv pentru care am initiat acest proiect de hotarare, ca sa fortam un pic lucrurile si sa

demaram aceste proiecte. Dupa acest punct urmeaza rectificarea bugetului si sa vedem daca reusim, ca

nu avem toti banii, daca-i gasim sa terminam lucrarea aceasta, mai ales ca la Scoala Generala Valea-
Cucului instalatia este facuta prost, a fost pe cupru, nu stie cine l-a furat, a pus un PPR, cel mai ieftin,
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Domnul Constahtin Aurel intreaba daca exista autorizatie.
D^omn}l Primar raspunde ca da. Solicita sa-i arate autorizatia. La momentul acesta Gradinita arecaldur4 Scoala are caldur4 ce problema exista, a fost dimineata acolo si a vtvut ca este foarte cald in

clase. Intradevar este o sala in care nu ajunge bine caldur4 dar daca fochistuf ,tu 
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celalalt circuit, pentru ca sunt doua circuite.

Domnul Constantin inneaba pe doamna contabil de ce nu s-a cumparat central4 pentru ca bani au
fost pusi.

Doamna contabila raspunde ca au fost pusi banii pe obiecte de inventar si trebuiau mutati.
De ce nu s-au mutat banii, intreaba domnul Constantin, domnul Primar trebuia sa convoace

Consiliul local si se aproba rectificarea respectiva.
Domnul Primar raspunde ca asta este prima rectificare.
Domnul Lipioasca Nicolae-Sorin afirma ca dansul stie ca s-au aprobat banii pentru centrala chiar

inainte de aprobarea bugetului. In sedinta de aprobare a bugetului s-au luat bani de la investitii si s-au
dus la gardurile de la biserici.

Domnul Stoica Veronel intreaba daca pentru Gradinita de la Valea-Cucului este mai economic pe
electric sau luam .una termica mai mica cu combustibil solid.

Nemaifiind inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind
necesitdtea finantarii obiectivelor de investitii ,,Achizitie centrala termica - electrica - Gradinita cu
progrdn nomnl Valea Cucului si ,,Achizitie centrala termica combustibil solid - Scoala Generala Valea
Cucului", fiind aprobat in unanimitate de voturi

Puncful trei de pe ordinea de zi este prezentat de domnul Primar, care da citire proiecrului de
hotarare privind aprobarea investitiei aferenta obiectiwlui ,, Modemizare sistem.iluminat public in
comuna Iordacheanu, judetul Prahova". Arata ca pentru sustinerea acestul proiect l-a invitat in sedinta pe
domnul Bogdan Hancu, caruia i se da cuvantul.

Domnul Bogdan Hancq arata ca intentioneaza ca impreuna cu UAT Iordacheanu sa modemizeze
iluminatul public stradal, din punct de vedere si economic si din punct de vedere al randamentului
iluminatului si crede ca este o investitie necesara fiecarei primarii. Prin iluminatul public stradal, in
primul rand, s-a vazut ca UAT are sistem invechit, care nu mai este la nivelul standardelor conforme,
lumina este foarte slaba, avem con$.matori destul de mari, nu avem becuri economice. Sunt alte primarii
care siau pus macar becuri economice. A intocmit un memoriu tehnic si a propus pentru comuna
Iordacheanu niste porpuri de iluminat cu o perioada de garantie de cinci ani si o garantie a ledurilor de

cincisprezece ani, pentru frrnctionare. Prin acest sistem de iluminat se reduc costurile cu privire la
mentenanta, timp de cinci ani mentenanta este zero.

. .{vem lucrari executate in comunele Podenii-Noi, Gura-Vadului, Boldesti-Gradistea, oricum
aproximativ 90% din localitatile prahovene au iluminat modemizat. Nu este o investitie foarte mare, se

puteau face si parteneriate.
Finantarea o sustine firm4 comuna va plati timp de patru ani de zile in functie de prevederile

bugetare.
Domnul Lipioasca Nicolae-Sorin intreaba cam ce valoare are investitia.
Domnul Bogdan Hancu raspunde ca valoarea este de patru sute cincizeci mii lei, fara TVA,

pentru cinci sute cincizeci corpuri de iluminat.
Domnul Constantin Aurel arata ca noi avem foarte multe lucruri de facut, pe timp de vara nu

avem apa, santurile sunt dezastruoase, sistemul de drumuri este la pamant. Avem alte prioritati, ne pare

rau, iluminatul este foarte bun - ca idee, e corect, dar nu cred ca ne permitem la momentul acesta sa ne
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Domnul Bogdan Hancu afirma ca nici-o investitie nu se poate face decat prin finantari.Domnul cohstantin Aurer stie ca vecinii au.tucui p.oi""t" a" ge'J;;;";il;;neriate cuconsiliul Judetean Prahov4 ei au dat zece la suta din lucrL, noi dam cinci miliarde. considera ca ar fimal coiect sa obtinem parteneriatul si apoi sa purtam air.*i".
Domnul stoica veronel isi adduce aminte ca in urma cu doi ani s-a discutat aceeasi problema -pretul era mai mic' oferta este bun4 trebuie sa schimbam becurile clasice cu r"auri. oa"u tot stam, pretulcreste in-continuare si nu putem face lucrarea niciodata. Zilele trecute a vorbit cu-piesiiitele psD -domnul Poiana victor si acesta a zis ca nu stie despre raptut ca nu s-a aprobat pana acum mode mizarcailuminatului public.
Nemaifiind inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind

aprobarea investitiei aferenta obiectiwlui ,, Modemizare sistem iluminat puili" ir, 
"o.*u lordacheanu,judetul Prahova", obtinandu-se urmatorul rezultat:

. .. - voturi pentru - 4 ( Lipioasca Nicolae-Sorin, Stoica Veroner, Macovei rudor si Bageac
Aurelian);

- voturi impotriva - 0;
- abtineri - 8.
Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de domnul Primar care da citire proiectglui de

hotarare privind validarea Dispozitiei nr. 138/2019 a Primarului comunei Iordacheanu si rectificarea
bugetului local al comunei Iordacheanu.

Presedintele de sedinta arata ca prin dispozitia v. 138/2019 a primarului s-a dispus rectificarea
bugetului, astfel au fost repartizate urmatoarele sume:

-asistenta sociala - l5 mii lei;
-invatamant - 28,9 mii lei - pentru combustibil si energie la scoli;
- invatamant - 60 mii lei - pentru igienizarea la Scoala Mocesti-facuta fara hotararea Consiliului

local;
- drumuri si poduri - 623 mii lei - primiti de la situatii de urgenta.
Sumele au fost puse corect, cu exceptia celor 60 mii lei, pe care nu putem sa-i dam ca nu putem

sa-i justificam, nu ca ar avea ceva cu executantul care a facut igienizarea la Mocesti. In principiu este de
acord, ca omul a facut lucrare4 daca nu gasim o solutie blocam banii acolo, mai vin rectificari pana la
finele anului. Propune ca suma aceasta sa o punem la centrale, unde nu sunt suficienti si sa schimbam si
liniile de circuit la calorifere.

Domnul Primar spune ca trebuie sa platim lucrarea la Scoala Mocesti, daca nu platim
constructorul o sa ia usile si ferestrele. Solicita Consiliului local sa puna bani pentru plata lucrarilor,
Gradinita are caldura si poate sa mai astepte.

Domnul Constantin precizeaza ca primarul a facut o lucrare ilegala.
Domnul Primar spune ca lucrarea a fost comandata de doamna Viceprimar.
Domnul Constantin arata ca nu se pot pune bani la lucrarea de igienizare pentru ca nu este

contract, prioritar sunt copiii de la Scoala Valea-Cucului.
Domnul Macovei Tudor arata ca noi - Consiliul local aprobam banii pentru orice investitie care

se face, nu stie cate facturi au verificat consilierii si crede ca nu depinde de consiliu, depinde de primar,
contabilitate si compartimentul achizitii. Consiliul aproba banii, daca sunt de acord sau nu, de legalizzre
se ocupa executiwl.

Domnul Constantin spune ca de circuitul banilor trebuie sa se ocupe si Consiliul local, pentru ca

a venit Curtea de Conturi si a zis ca am dat banii in nestire si s-au cheltuit aiurea.

Domnul Primar explica Consiliului local ca proiectul de hotarare il intocmeste primarul cu

aparatul de specialitate iar Consiliul local il valideaza sau nu.

Domnul Constantin zice ca intai se voteaza amendamentele si apoi, in functie de aprobare sau nu,
se trece la votul final.

Presedintele de sedinta supune la vot, validarea dispozitiei nr. 138/2019 a primarului privind
rectificarea bugetului local pe luna septembrie 2019, cu amendamentul domnului Constantin ca suma de

60 mii lei de la cap. invatamant 65.03.02. alin. 20.02, va fi transferata la cap. invatamant 65.03.02. alin.

71.01.30. - 30 mii lei si cap. invatamant 65.04.01. alin. 71.01.30. - 30 mii lei, fiind aprobata cu opt



voturi pentru si patru abtineri (Lipioasca Nicolae-Sorin, Stoica Veronel, Macovei Tudor si Bageac
Aurelian), cu mentiunea ca cei patru nu au fost de acord cu amendamentul.

In ceea ce priveste rectificarea bugetului local etapa octombrie 2019, domnul Constantin Aurel,
propune wmatoarele amendamente:

Ja cap. 200105 - carburanti - raman 0 lei, luam 1500 lei;
-la cap. 200106 - piese schimb - raman 3000 lei, luam 2000 lei;
-la cap. 200109 - mat. functional-raman 3020 lei, luam 1000 lei;
Ja cap. 2001 30 - alte bunuri - ramal 26370 lei;
Ja cap. 84.0301 -transporturi, alin. 2002 - reparatii curente - raman 0 lei, luam 10000 lei;
-la cap. 650401- imprejmuire gradinita sat iordacheanu, a1in.700171- raman 7000 lei (suma

transferata de la cap. 740206 - canalizare),luam 8000 lei;
Din cap. 740206 - cartalizzre si tratare apa, obiectiv de investitii ,, infiintare system de canalizare

menajera com. Iordacheanu. Satele Plavia Iordacheanu si Mocesti s-a diminuat cu urmatoarele sume:
-7000 lei - suma ce a fost transferata la cap. 650401 - imprejmuire gradinita;
-30000 lei - suma ce va fi transferata la cap. 700501 - ptr. achizitie pompe apa;
-30000 lei - suma ce va fi transferata la cap. 700501 - ptr. achizitie membrane rezervor apa - sat

Valea.Cucului;
-3570Iei - suma ce va fi transferata la cap. 700250 - rest plata actualizare PUG.
Din.cap. 650302 - alin. 200530 - obiecte inventar, suma de 30000 lei a fost transferata la cap.

650302- alin. 710130 - obiectiv de investitii centrala termica Scoala Valea Cucului.
In baza referatului nr. 6514/09.10.2019 intocmit de compartimentul impozite si taxe locale, se

diminueaza veniturile cu suma de 50000 lei.
In urma acestor modificari pe capitolul de cheltuieli, sumele ramase disponibile vor fi alocate

cap. - asistenta sociala - 680502, alin. 100117 - norma de hrana.

Nemaifiind inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind
validarea Dispozitiei nr. 138/2019 a Primarului comunei Iordacheanu si rectificarea bugetului local al

comunei lordacheanu, fiind aprobat in unanimitate de voturi.
Urmeaza ultimul punct ,,Diverse".
Nefiind inscrieri la cuvant si nici alte puncte inscrise pe ordinea de zi, presedintele de sedinta

declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta.
Constantin Aurel

Secretar,
Aurica Zaharia


