
UNI'IAT

Nr.22123.01.2020

sedinta an'

Consiliul Local - Fantanele,
judetul lasi cu nr.14123.01.2020

Presedite de sedinta: M
Consilieri in functie: I 1

l'rezenti:9
Absenti: 2 -Mija Costel,

l. Proiect de hotarare privind
D-l presedinte de sedinta,
Nefiind nimic de adaugat,
0 voturi impotriva, I apti
in functie.
Aprobarea procesului
D-l presedinte de sedi
al sedintei auterioare si in
Ia cuvantul d-l Stiuriuc si

a fost scurt. Dumnealui
a avea timp fiecare sa-l
Nemaifiind comentarii.
I voturi impotriva Sti
in functie.

J. Proiect de hotarare privi,
casnice si noncasnice in c
D-l Stiuriuc ia cuvantul si
act nonnativ sau nu? La
decizionala. Trebuie facuta
D-l Ioan adauga ca trebui
cetatenilor.
D-l Stiuriuc adauga ca
D-l presedinte de sedinta, i

de adaugat, supune la
I voturi impotriva Stiuriuc
in functie.

4. Proiect de hotarare privi,
a deseurilor similare, incl,
deseuri cle echipamente e

D-l presedinte spune ca
82 lei/tona la 157 lei/ tona,
D-l Stiuriuc intreaba de ce
municipiu, la care d-l Ioan
D-l Ioan mai adauga ca

I

+

2.

semueze actul aditional la

ROMANIA
JUDETUL IASI

ADM IN ISTRAl'IV'TETTITORIALA
,COMUNA FANTANELll
onsiliul Local - Fantanele

PROCES-VERBAL
privind

ra (extraordinara) din data de 1 3.01 .2020

fost convocat prin dispozitia primarului comunei Fantanele,

HIDAN COSTICA

Vasile

a ordinii de zi:
cla citire ordinii de zi. Apoi, intreaba daca sunt comentarii.
,rlpune la vot proiectul si se adopta cu un nr. de 8 voturi pentru,
,re Stiuriuc Constantin, din 9 consilieri prezenti si 1 I consilieri

al sedintei anterioare :

, spune ca a fost pus la dispozitie procesul verbal
ba daca sunt comentarii.
ne ca, nu a avut timp sa studieze procesul verbal si ca termenul

trimita acasa pentrutioneaza ca procesul verbal ar trebui sa se

ne la vot proiectul si se adopta cu un nr. de 8 voturi pentru,
0 aptineri, din 9 consilieri prezenti si I I consilieri(lonstantin,

modificarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele
una Fantanele, judetul lasi:
I intreaba pe presedinte de sedinta, este acest proiect de hotarare
a.cest proiect trebuie respectata legea 52 privind transparenta
nformarea proiectelor si publicitatea acestora.
luat proiectul in luna decembrie si ca s-e aduce la cunostinta

: adevarat ce spune d-l Ioan.
l.reaba daca sunt comentarii privind acest proiect. Nefiind nimic

cu un nr. de 8 voturi pentru,
consilieri prezenti si I I consilieri

t proiectul si se adopta
Oonstantin, 0 aptineri, din 9

ntodificarea tari/ului pentru depozirarea deseurilor municipale si
iv Jiacti| colectare separ(tt fara a aduce atingere Jluxilui de

rice, electronice baterii si acumulatori;
proiect se modifica in sensul ca, s-a modificat taxa de la

r asta nu modifica cu nimic taxa / persoana/luna.
foloseste termenul de " deseuri municipale" ca noi nu suntem

auga ca acest termen este folosit la general.
rie indreptata o eroare in proiect, se imputerniceste primarul sa
tract, nu contractul.



5.

D-l Stiuriuc intreaba cate
deseurile? Sustine ca du
617 milioane.

Presedinte de sedinta
Consilier local
Marchidan Costica

plateste? Cat s-a platit pe anul trecut?
nu intelege. D-l prrmar spune ca sa

pune la vot proiectur si se adopta cu un nr. de g voturi pentru,
din 9 consilieri prezenti si I 1 consilieri in functie,

'iramentele 
de la Arsacis sa fie facute direct catre APAVITAL

respectiva i s-a spus ca nu au proiectant la nivel de Apavital.
ba daca mai sunt comentarii, nefiind nimic de adaugat, ,ufun.
cu un nr. de 8 voturi pentru, I voturi impotriva Stiuriuc
ilieri prezenti si I I consilieri in functie.

Unde s-au adunat
platit in jur de

D-l presedinte de sedinta,
0 voturi impotriva, 1 aptineri
Se introduce: Proiectul de privind plata redeventei de catre SC A\AVITAL SApentru bunurile aferente in
la cuvantul d-l primar si
proiect de hotarare pentru ,

istrare de la UAT Fqntanele, judetul lasi;
rne ca, referitor la acest proiect de hotarare trebuie luat acest

sa nu mai vina prin contabili la institutia noastra, Ia care noi sa facem plata la Apavital.Ia cuvantul d-l Stiuriuc si e ca, era mai bine ca conducatorur institutiii sa negocieze cu ei.De ce nu s-a procedat asa?
D-l primar spune ca, pe v
D-l presedinte de sedinta, i
la vot proiectul si se
Constantin, 0 aptineri, din 9 c

contrasemneaza
Secretar general delegat
Ipate Cristina-M ihaela

@J3?^


