ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STULPICANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES–VERBAL
încheiat astăzi data de 30.01.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava.

În baza Dispoziţiei Primarului comunei Stulpicani nr.15 din 25.01.2017 a
fost convocat în şedinţă ordinară Consiliului local al comunei Stulpicani, pentru data de
30.01.2016, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Stulpicani, judeţul Suceava.
În deschiderea şedinţei secretarul comunei, anunţă consiliul local, că la
această şedinţă participă toţi cei 15 consilieri locali în funcţie, deci este îndeplinit
cvorumul necesar desfăşurării în bune condiţii a şedinţei de consiliu.
În continuare preşedintele de şedinţă, în persoana domnului consilier
Flocea Gv. Vasile, dă cuvântul secretarului comunei care prezintă se aprobare procesele
verbale de la şedinţa ordinară a consiliului local din data de 21.12.2016, rpecum şi de la
şedinţa extraordinară din data de 09.01.2017. Se supune spre aprobare cele două
procese verbale prezentate şi se aprobă în unanimitate de voturi. După aprobarea
acestora, preşedintele de şedinţă, dă cuvântul domnului primar Vasile Zamcu, care în
calitate de iniţiator prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru
naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar
din cadrul Şcolii gimnaziale Stulpicani, pentru luna decembrie 2016.
- iniţiator : Zamcu Vasile – primarul comunei;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
pe anul 2017 pentru beneficiarii venitului minim garantat, din comuna Stulpicani,
judeţul Suceava.
- iniţiator : Zamcu Vasile – primarul comunei;
3. Proiect de hotărâre modificarea HCL Stulpicani nr.69 din 29.08.2016
privind aprobarea destinaţiei cantităţii de 331 mc material lemnos, din partida nr.5289
constituită pe pădurea Comunei Stulpicani, aflată în administrarea OS Stulpicani.
- iniţiator : Zamcu Vasile – primarul comunei;
4. Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei proprii
reprezentând cotizaţia aferentă UAT, în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare
Locală GAL Confluenţe Nordice.
- iniţiator : Zamcu Vasile – primarul comunei;
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Stulpicani, judeţul Suceava, pentru anul
şcolar 2017-2018.
- iniţiator : Zamcu Vasile – primarul comunei;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă
lemnoasă ce urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a
Comunei Stulpicani, a modului de valorificare a masei lemnoase precum şi a preţurilor
de vânzare a acesteia.
- iniţiator : Zamcu Vasile – primarul comunei;
7. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav din Comuna Stulpicani, în perioada 01 iulie – 31
decembrie 2016.
- prezintă : Răstoacă Mariana –consilier principal în cadrul
Compartimentului de asistenţă socială.
8. Diverse.
După prezentarea proiectului ordinei de zi, preşedintele de şedinţă în
persoana domnului consilier Flocea Gv. Vasile, consultă atât membrii consiliului local
cât şi pe domnul primar dacă mai sunt şi alte probleme urgente, care nu pot fi amânate
până la următoarea şedinţă şi care ar duce la modificarea/suplimentarea ordinei de zi
prezentate. Astfel domnul primar anunţă că, motivat de faptul că de la data de 1 ianuarie
2017 a fost modificată cota de TVA de la 20% la 19% este necesar a fi actualizaţi
indicatorii tehnico-economici pentru un număr de patru proiecte de investiţii depuse în
cadrul proiectului PNDL precum şi modificarea unui număr de patru hotărâri de
aprobare a finanţării acestor proiecte de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente acestor proiecte în urma actualizării devizului de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici pentru aceste proiecte, după cum urmează:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea grădiniţei cu program normal
în localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judeţul Suceava.”
- iniţiator : Popa Gheorghe – viceprimarul comunei.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea şcolii gimnaziale în localitatea
Slătioara, comuna Stulpicani, judeţul Suceava.”
- iniţiator : Popa Gheorghe – viceprimarul comunei.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea şcolii gimnaziale în localitatea
Negrileasa, comuna Stulpicani, judeţul Suceava.”
- iniţiator : Popa Gheorghe – viceprimarul comunei.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea şcolii primare în localitatea
Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani, judeţul Suceava.”
- iniţiator : Popa Gheorghe – viceprimarul comunei.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Stulpicani nr.80 din
07.10.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
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aferente investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal în
localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, prin Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală,
(Realizarea/reabilitarea/modernizarea/unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv:
grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, unităţi de învăţământ special de
stat).
- iniţiator : Popa Gheorghe – viceprimarul comunei.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Stulpicani nr.81 din
07.10.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale în localitatea
Slătioara, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală,
(Realizarea/reabilitarea/modernizarea/unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv:
grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, unităţi de învăţământ special de
stat).
- iniţiator : Popa Gheorghe – viceprimarul comunei.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLStulpicani nr.82 din
07.10.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale în localitatea
Negrileasa, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, prin Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală,
(Realizarea/reabilitarea/modernizarea/unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv:
grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, unităţi de învăţământ special de
stat).
- iniţiator : Popa Gheorghe – viceprimarul comunei.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Stulpicani nr.83 din
07.10.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare în localitatea Vadu
Negrilesei, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, prin Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală,
(Realizarea/reabilitarea/modernizarea/unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv:
grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, unităţi de învăţământ special de
stat).
- iniţiator : Popa Gheorghe – viceprimarul comunei.
În această situaţie, se supune la vot modificarea proiectului ordinei de zi cu
completările aduse şi se aprobă cu un număr de 15 voturi pentru - modalitatea de
exprimare a votului fiind - vot deschis.
În continuarea şedinţei, se trece la primul punct al ordinei de zi, astfel
domnul primar în calitate de iniţiator prezintă expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de
muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din cadrul Şcolii
gimnaziale Stulpicani, pentru luna decembrie 2016. Doamna Moroşan Natalia Liliana
prezintă raportul compartimentului de specialitate. Domnul Flocea Gv. Vasile în calitate
de preşedinte al comisiei de specialitate prezintă raportul de avizare favorabil al
proiectului de hotărâre. Nefiind înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar din cadrul Şcolii gimnaziale Stulpicani, pentru luna
decembrie 2016 şi se aprobă în unanimitate de voturi.
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La punctul următor al ordinei de zi, domnul primar în calitate de iniţiator
prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
lucrări de interes local pe anul 2017 pentru beneficiarii venitului minim garantat, din
comuna Stulpicani, judeţul Suceava. Doamna Răstoacă Mariana prezintă raportul
compartimentului de resort din cadrul primăriei. Doamna Mateescu Elena preşedintele
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local prezintă raportul de avizare favorabil
al proiectului de hotărâre. Nefiind înregistrate discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
lucrări de interes local pe anul 2017 pentru beneficiarii venitului minim garantat, din
comuna Stulpicani, judeţul Suceava şi se aprobă în unanimitate de voturi.
În continuare se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel domnul
primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea HCL
Stulpicani nr.69 din 29.08.2016 pentru aprobarea destinaţiei cantităţii de 331 mc
material lemnos, din partida nr.5289 constituită pe pădurea Comunei Stulpicani, aflată
în administrarea OS Stulpicani. Domnul Horgot Ghiorghiţă prezintă raportul comun al
compartimentelor de resort din cadrul primăriei. Domnul Flocea Gv. Vasile preşedintele
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local prezintă raportul de avizare favorabil
al proiectului de hotărâre. Nefiind înregistrate discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
HCL Stulpicani nr.69 din 29.08.2016 pentru aprobarea destinaţiei cantităţii de 331 mc
material lemnos, din partida nr.5289 constituită pe pădurea Comunei Stulpicani, aflată
în administrarea OS Stulpicani şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Referitor la punctul următor al ordinei de zi, domnul primar Vasile Zamcu,
în calitate de iniţiator prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea plăţii contribuţiei proprii reprezentând cotizaţia aferentă UAT, în scopul
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Confluenţe Nordice. Doamna
Moroşan Natalia Liliana prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
primăriei. Domnii Flocea Gv. Vasile şi Zamcu Vasile în calitate de preşedinţi ai
comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local prezintă rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate. Având în vedere faptul că nu au fost înregistrate
înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre prezentat se supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei proprii reprezentând cotizaţia
aferentă UAT, în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Confluenţe
Nordice şi se aprobă în unanimitate de voturi.
La punctul următor al ordinei de zi se dă cuvântul domnului primar care
prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Stulpicani, judeţul Suceava,
pentru anul şcolar 2017-2018. Domnul Coca Cornel Ilie prezintă raportul
compartimentului de resort din cadrul primăriei. Doamna Mateescu Elena prezintă
raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. Motivat de faptul că nu au
fost înregistrate înscrieri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, se supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe teritoriul comunei Stulpicani, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017-2018
şi se aprobă în unanimitate de voturi.
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În continuare se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel se dă
cuvântul domnului primar care prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce urmează a se recolta în anul
2017 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Stulpicani, a modului de
valorificare a masei lemnoase precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia. Domnul
Horgot Ghiorghiţă prezintă raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul
primăriei. Domnul Flocea Gv. Vasile preşedintele comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local prezintă raportul de avizare favorabil al proiectului de hotărâre. Nefiind
înregistrate discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, se supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce urmează
a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Stulpicani, a
modului de valorificare a masei lemnoase precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia şi
se aprobă în unanimitate de voturi.
Referitor la punctul următor al ordinei de zi, se dă cuvântul doamnei
Răstoacă Mariana, consilier în cadrul compartimentului de asistenţă socială din cadrul
primăriei care prezintă raportul cu privire la activitatea desfăşurată de către asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap grav din Comuna Stulpicani, în perioada 01 iulie –
31 decembrie 2016.
După prezentarea acestuia se propune prezentarea în continuare a
proiectelor de hotărâre cu care a fost suplimentată ordinea de zi a şedinţei urmând ca la
finalul acesteia să se prezinte şi problemele care ţin de punctul Diverse.
În această situaţie se dă cuvântul domnului viceprimar Popa Gheorghe
care în calitate de iniţiator prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea şi
modernizarea grădiniţei cu program normal în localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani,
judeţul Suceava.” Doamna Moroşan Natalia Liliana prezintă raportul compartimentului
de resort din cadrul primăriei. Domnul Flocea Gv. Vasile prezintă raportul comisiei de
specialitate a consiliului local. Nefiind înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă
în unanimitate de voturi.
La punctul următor al ordinei de zi domnul viceprimar prezintă expunerea
de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea şcolii gimnaziale în localitatea
Slătioara, comuna Stulpicani, judeţul Suceava.” Doamna Moroşan Natalia Liliana
prezintă raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei. Domnul Flocea Gv.
Vasile prezintă raportul comisiei de specialitate a consiliului local. Nefiind înregistrate
înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre prezentat se supune la vot acest
proiect de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Referitor la următorul proiect de hotărâre, domnul viceprimar prezintă
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea şcolii gimnaziale în
localitatea Negrileasa, comuna Stulpicani, judeţul Suceava.” Doamna Moroşan Natalia
Liliana prezintă raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei. Domnul
Flocea Gv. Vasile prezintă raportul comisiei de specialitate a consiliului local. Nefiind
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înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre prezentat se supune la
vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Pentru punctul următor, se dă cuvântul tot domnului viceprimar care
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea şcolii primare în localitatea
Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani, judeţul Suceava.” Doamna Moroşan Natalia
Liliana prezintă raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei. Domnul
Flocea Gv. Vasile prezintă raportul comisiei de specialitate a consiliului local. Nefiind
înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre prezentat se supune la
vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
În continuarea şedinţei se dă cuvântul domnului viceprimar care prezintă
în ordine toate cele patru proiecte de hotărâre care au dus la modificarea HCL Stulpicani
nr.80-83 din 07.10.2016 cu privire la aprobarea finanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile aferente acestor investiţii, astfel domnul viceprimar prezintă
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Stulpicani nr.80
din 07.10.2016 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal în
localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, prin Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Doamna Moroşan Natalia Liliana prezintă raportul compartimentului de resort din
cadrul primăriei. Domnul Flocea Gv. Vasile prezintă raportul comisiei de specialitate a
consiliului local. Nefiind înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă în unanimitate
de voturi.
Pentru următorul punct al ordinei de zi, domnul viceprimar prezintă
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Stulpicani nr.81
din 07.10.2016 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale în localitatea
Slătioara, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Doamna Moroşan
Natalia Liliana prezintă raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei.
Domnul Flocea Gv. Vasile prezintă raportul comisiei de specialitate a consiliului local.
Nefiind înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre prezentat se
supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul următor, astfel tot domnul viceprimar prezintă
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea HCLStulpicani nr.82
din 07.10.2016 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale în localitatea
Negrileasa, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, prin Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Doamna Moroşan
Natalia Liliana prezintă raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei.
Domnul Flocea Gv. Vasile prezintă raportul comisiei de specialitate a consiliului local.
Nefiind înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre prezentat se
supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Referitor la ultimul proiect de hotărâre cu această temă, domnul
viceprimar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea
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HCL Stulpicani nr.83 din 07.10.2016 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile aferente investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare
în localitatea Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, prin Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare
Locală. Doamna Moroşan Natalia Liliana prezintă raportul compartimentului de resort
din cadrul primăriei. Domnul Flocea Gv. Vasile prezintă raportul comisiei de
specialitate a consiliului local. Nefiind înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă
în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul Diverse, astfel domnul secretar prezintă adresa
Ocolului silvic Vatra Dornei nr.10377 din 27.01.2017, prin care se aduce la cunoştinţă
faptul că în perioada imediat următoare OS Vatra Dornei împreună cu, conducerea
Primăriei Stulpicani trebuie să participe la autentificarea actului adiţional
nr.41937/30.12.2016 la contractul nr.81/22.08.2011 şi este necesar a fi împuternicită
persoane din conducerea primăriei. În această situaţie membrii consiliului local sunt de
acord ca domnul Zamcu Vasile – primarul comunei să fie împuternici în acest scop. Tot
la acest punct se prezintă şi raportul de evaluare a activităţii secretarului comunei pe
anul 2016, care se însuşeşte de către consiliu local.
În continuare tot la punctul Diverse se înscriu la cuvânt următorii
consilieri: Domnul Moglan Dumitru, aduce la cunoştinţa executivului că este necesar
întocmirea şi aprobarea unui regulament de acordare a ajutoarelor financiare din bugetul
local instituţiilor de cult de pe raza comunei, problemă însuşită de către executiv. Tot
domnul consilier Moglan Dumitru întreabă executivul care este situaţia proiectului RONET derulat în comuna Stulpicani. Domnul primar îi răspunde că sunt probleme în ceea
ce priveşte schimbarea locaţiilor aprobate iniţiat pentru acest proiect precum şi
documentaţia întocmită greşit care a fost returnată proiectantului.
Domnul Flocea D. Vasile aduce la cunoştinţa executivului cât şi a consiliului
local că în curul anului 2016 la iniţiativa PFA Flocea Maria s-a făcut identificarea unei
suprafeţe de teren pentru construirea unei fabrici de peleţi în zona Valea Gemenii lângă
SC BAHTCO SRL Stulpicani şi întreabă care este situaţia acestei solicitări. Domnul
primar îi răspunde că s-a făcut apartenenţa la domeniul privat a acestei suprafeţe de
teren şi urmează a se face în perioada următoare documentaţia necesară organizării
licitaţiei, dar el este de părere că ar trebui scoasă la licitaţie numai o suprafaţă de circa
2500 mp, restul să fie atribuit pe bază de documentaţie tinerilor care fac obiectul legii
nr.15/2003.
Doamna Mateescu Elena, ridică problema Dispensarului medical din
localitatea Stulpicani, care ar trebui reabilitat în regim de urgenţă, deoarece acesta nu
are autorizaţie de funcţionare. Domnul viceprimar îi răspunde că are în vedere ca în
perioada imediat următoare să se supună aprobării consiliului local întocmirea unei
documentaţii (DALI) în vederea promovării proiectului de reabilitare şi modernizare a
acestei clădiri prin PNDL.
Doamna Mihalea Niculina, ridică problema alimentării cu lemn de foc a
instituţiilor şcolare de pe raza comunei Stulpicani, precum şi problema proiectului depus
prin CNI pentru reabilitarea şi modernizarea Căminului cultural din satul Gemenea,
probleme rămase în atenţia executivului.
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Având în vedere faptul că nu mai sunt şi alte probleme legate de ordinea de zi
a şedinţei, domnul consilier Flocea Gv. Vasile, în calitate de preşedinte de şedinţă,
mulţumeşte pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului
local.

Preşedinte de şedinţă,
Flocea Gv. Vasile

Secretar comună,
Mihalea Liviu

