JI,IDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEISTEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi 28.02.2019, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei
Stefan cel Mare, judetul Neamt

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesul verbal din sedinta
anterioara. in urma prezentarii acesta este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti,
Sedinta este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care aratd cd sedinta a lost
convocata in conformitate cu prevederile art. 39, alin.(l) din Legea 21512001, privind
administratia publica localS.
Se face apelul nominal al consilierilor si informeazd cd la gedinta sunt prezenti un
numdr de 13 consilieri locali. Sedinta este declarata legal constituitA.
Domnul presedinte de sedinld, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:
l) Proiect de hotdr6re pentru aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in
registrr:l agricol pentru perioada 0 1.0 1.20 1 8-3 1. 1 2.20 I 8
2) Proiect de hotdrdre privind aprobarea valorii neeligibile suplimentare in sumf, de 15.981,54
lei aferentd proiectul de investitie: ,,Modernizare, renovare qi dotare cdmin cultural din Satul
Ghigoieqti, Comuna $tefan cel Mare, Judelul Neam1, finanlatd plin F'EADR Submdsura 7.6
PNDR - Agen!ia pentru Finanlarea Investiiiilor Rurale"
3) Proiect de hotdrAre plivind aderarea Comunei $tefan cel Mare, judetul Nearn{, in cadrul
Asocialiei zoNA METROPOLITANA PIATRA NEAMT
4) Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafefe de pisune din
islazul comunei $tefan cel Mare, judelul Neam!
Nu sunt propuse alte proiecte de hotirdre pentru ordinea de zi.
Se aprobd cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Presedintele de sedinfa, prezinta proiectele de hotdrdre de pe ordinea de zi si dd analitic
cuvAntul la dezbateri.

o

Pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu sunt disculiil aurendarnente si este aprobat
cu 13 voturi din 13 .

.

Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt disculii/arnendamente si este aprobat

o
o

cu 12 voturi pentru Ei o abtinere .
Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt disculiilamendamente si este aplobat
cu 13 voturi din 13.
Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, d-nul presedinte de sedin!5 solicitd secretarului
comunei sd precizeze care este suprafata totalE de islaz comunal liberd de sarcini si care
au fost criteriilehnodalitatea de calcul a suprafetelor atribuite cetatenilor care au depus
cerere de inchiriere. Secretarul comunei face cunoscut consiliului local, cd in
conformitate cu procesul verbal nr. 588 din 11.02.2019, suprafata constatata ca fiind
liberd de sarcini este de 29 ha, acesta fiind lotizatd in vederea inchirierii pe suprafete de

pasune direct proportionale cu nr. de animale amlt declarat in RNE de fiecare solicitant.

Deasemeni se face cunoscut ci incarcatura de animale a fost determinatd conform
prevederilor OUG 34/2013 si Amenajamentul pastoral aprobat la nivelul comunei,
incdrcatura minima la hectar fiind de 0,3 UVA4/ha qi rraximE de 1,56 UVM/ha.
Domnul presedinte de sedinld, precizeaz1, inc6 o data pretul de inchiriere qi perioda de
inchiriere, care confonn legii poate fi intre 7 si 10 ani, in proiectul de hotdrAre fiincl
propusa perioada maxim6, de 10 ani.
Numai sunt discutii si este supus votului proiectul de hotdr6re, fiind aprobat cu 10 voturi
pentru, o abtinere si doi consilieri care nu si-au exercitat dreptul de vot.(Ilie Costel si
Stan Mihai Lucian).

La disculii diverse, domnul primar soliciti

acordarea cuvantului. Se aprobd

cle

pregedintele de sedini6. Acesta dore;te sd facd cunoscut Consiliului local cd toate proiectele
de investitii pentru care au fost depuse cereri de finantare au fost aprobate, cu cateva zile in

urmd semndnd ultimul contract de finantare la Bucureqti, aferent proiectului de infiintare a
parcului si punctului de infomare turisticE din satul $tefAri cel Mare. Deasemeni se informeaza
despre intentia de reahzare a unor noi proiecte privind canalizarea si finalizarea celor finantate
exclusive de la bugetul local.

Domnul presedinte declari inchise lucr6rile de sedin!6, drept pentru care s-a incheiat
prezentul proces-verbal.
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