CONSILIUL LOCAL RUGINOASA
JUDEŢUL IAŞI
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 26.11.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Ruginoasa, judeţul Iaşi, ora 1600.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri.
Absenţi:
La şedinţă mai participă:
În conformitate cu dispoziţia nr. 406, emisă de către primarul comunei, şedinţa se desfăşoară la sediul primăriei
şi are următoarea ordine de zi:
1) Aprobarea procesului verbal din data de 10.11.2020
2) Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă constând în achiziţionarea unei locuințe
pentru familia domnului Enciu Neculai – INIŢIATOR: Nechifor Dănuţ, primar
3) Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Lupu Dumitru, constând în
materiale de construcție pentru reparaţia locuinței afectată de incendiul produs în data 23.09.2020 –
INIŢIATOR: Nechifor Dănuţ, primar
4) Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe „Adormirea Maicii
Domnului” Ruginoasa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi – INIŢIATOR: Nechifor Dănuţ, primar
5) Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 – INIŢIATOR:
Nechifor Dănuţ, primar
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat în vederea realizării
proiectului de investiţiei: „Înființare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna
Ruginoasa, judeţul Iaşi” – INIŢIATOR: Nechifor Dănuţ, primar
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2020 – INIŢIATOR: Nechifor
Dănuţ, primar
8) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru
trim. IV/2020 – INIŢIATOR: Nechifor Dănuţ, primar
9) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanelor care pot înlocui
reprezentantul legal al UAT Comuna Ruginoasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi – INIŢIATOR: Nechifor Dănuţ, primar
10) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achiziţionarea de echipamente
din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete pentru uz şcolar cu acces la
internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii
didactice în mediu on – line pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei
Ruginoasa, jud. Iaşi” – INIŢIATOR: Nechifor Dănuţ, primar
11) Diverse
Dl. consilier Cerneuţanu Costantin, preia lucrările şedinţei, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire ordinii de
zi, apoi o supune spre aprobare plenului Consiliului local şi se aprobă cu 15 voturi „pentru” din 15 consilieri locali în
funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Pentru punctul unu de pe ordinea de zi privind aprobarea procesului verbal din data de 10.11.2020, nu sunt discuții
cu privire la cele consemnate, se supune spre aprobare şi se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 1 „abţinere” a dlui.
consilier Murărescu Ioan, din 15 consilieri locali în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Punctul doi de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru acordarea unui ajutor de urgenţă constând
în achiziţionarea unei locuințe pentru familia domnului Enciu Neculai este prezentat de către dl. primar Nechifor
Dănuţ, care menţionează că a vrut să achiziţioneze un container, dar era la fel de scump. Casa este de la familia Andrieş.
Dl. consilier Curcă Ioan: Este foarte bine ce a făcut dl. primar pentru această familie, este aproape de strada
principală, au condiţii bune. Mulţumesc de asemenea întregului colectiv care s-a implicat.
Dl. consilier Murărescu Ioan: Eu cred că era bine să găsim o altă soluţie. Aceşti oameni au trei persoane cu
handicap şi iau o grămadă de bani de la primărie. Îl scoateţi pe dl. Albu şi îi aduceţi pe ei.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Nu se poate aşa ceva. Dumneavoastră nu vă daţi seama ce spuneţi.
După discuţiile prezentate mai sus se supune spre aprobare plenului Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru
acordarea unui ajutor de urgenţă constând în achiziţionarea unei locuințe pentru familia domnului Enciu
Neculai şi se obţine următorul rezultat: 14 voturi „pentru” şi 1 „abţinere” a dlui. consilier Murărescu Ioan, din 15
consilieri locali în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Punctul trei de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru acordarea unui ajutor de urgenţă domnului
Lupu Dumitru, constând în materiale de construcție pentru reparaţia locuinței afectată de incendiul produs în
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data 23.09.2020 este de asemenea prezentat de către dl. primar Nechifor Dănuţ, apoi este supus spre aprobare plenului
Consiliului Local şi se obţine următorul rezultat: 15 voturi „pentru” din 15 consilieri locali în funcţie, prezenţi 15
consilieri.
Punctul patru de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei
ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” Ruginoasa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi, este prezentat de către dl. primar
Nechifor Dănuţ, care menţionează că Parohia împreună cu enoriaşii şi cu ajutorul acordat anterior de Consiliul Local nu
au reuşit să achite valoarea clopotului în sumă de 60.000 lei.
Dl. consilier Murărescu Ioan: Eu am fost când s-a sfinţit clopotul şi părintele a spus că s-a achitat. Am cerut
justificare pentru sumele date către Parohia Ruginoasa, poate până la şedinţa viitoare se aduc facturile.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Părintele a spus că s-a achitat, fiindcă depusese cererea către Consiliul Local.
Justificările pentru sumele date se regăsesc în contabilitate.
După discuţiile prezentate mai sus se supune spre aprobare plenului Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru
acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” Ruginoasa, comuna
Ruginoasa, jud. Iaşi şi se obţine următorul rezultat: 14 voturi „pentru” şi 1 „abţinere” a dlui. consilier Murărescu
Ioan, din 15 consilieri locali în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Punctul cinci de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2021 este prezentat de către dl. primar Nechifor Dănuţ, care menţionează că se majorează impozitele şi
taxele locale cu rata inflaţiei care este de 3,8%.
Dl. consilier Murărescu Ioan: Dacă noi nu aprobăm cum se poate.
Secretarul general al UAT Ruginoasa precizează că în conformitate cu art. 491 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal impozitele şi taxele locale se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către
consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, sumele indexate se aprobă prin hotărâre a
consiliului local, iar potrivit art. 491 alin. (3) din acelaşi act normativ „(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost
adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul
oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza
unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul
de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate
potrivit prevederilor alin. (1).
După discuţiile prezentate mai sus se supune spre aprobare plenului Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 şi se obţine următorul rezultat: 15 voturi „pentru” din 15
consilieri locali în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Punctul şase de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
în vederea realizării proiectului de investiţie: „Înființare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna
Ruginoasa, judeţul Iaşi”este prezentat de către dl. primar Nechifor Dănuţ.
Dna. consilier Dodu Irina: Am înţeles că SF-ul actual cuprinde doar câteva artere, nu s-ar putea interveni să mai
includem câteva artere măcar.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Actualizarea s-a făcut pe ce s-a făcut prima dată, fiindcă nu ne încadrăm în timp să
extindem datorită avizelor. Important este să aducem conducta principală de transport în comună că putem face
extindere după. În prima etapă nu vor fi prea mulţi bani, dar în a doua etapă vor fi mai mulţi. Noi vom pregăti
documentaţii şi vom depune în următoarea etapă.
Dl. consilier Balcan Dan: Trebuie un număr de familii, fiindcă pe la mine nu a venit nimeni.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Da. Am trimis să strângă semnături, dar acestea pot fi folosite în etapa următoare.
Dl. consilier Murărescu Ioan: Noi am mai făcut acum ceva timp în urmă. De ce facem din nou?
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Nu am prins finanţare pe FDI, fiindcă s-a desfiinţat.
Dl. consilier Rotaru Tudor – Adrian: Datorită faptului că proiectul este la nivel naţional, noi trebuie să demarăm
toate procedurile cu celeritate, să nu rămânem pe dinafară.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Ceea ce este cel mai urât, că există atâta birocraţie între instituţiile statului.
După discuţiile prezentate mai sus se supune spre aprobare plenului Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării proiectului de investiţie: „Înființare sistem
inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi” şi se obţine următorul rezultat: 15 voturi
„pentru” din 15 consilieri locali în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Punctul şapte de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la data de
30.09.2020 este prezentat de către dl. primar Nechifor Dănuţ, apoi este supus spre aprobare plenului Consiliului Local şi
se obţine următorul rezultat: 14 voturi „pentru” şi 1 „abţinere” a dlui. consilier Murărescu Ioan, din 15 consilieri locali
în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Punctul opt de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al
comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2020 este de asemenea prezentat de către dl. primar Nechifor Dănuţ, apoi este
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supus spre aprobare plenului Consiliului Local şi se obţine următorul rezultat: 15 voturi „pentru” din 15 consilieri
locali în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Punctul nouă de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului legal și a
persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Ruginoasa în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi este prezentat de către dl. primar Nechifor Dănuţ.
Dl. consilier Cerneuţanu Constantin propune să fie adăugat la persoanele care pot înlocui reprezentantul legal al
comunei şi dl. consilier Hamciuc Andrei – Alexandru, drept pentru care supune spre aprobare plenului Consiliului
Local, atât propunerea făcută, cât şi proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului legal și a persoanelor
care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Ruginoasa în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi şi se obţine următorul rezultat: 15 voturi „pentru” din
15 consilieri locali în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
Punctul zece de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de investiții cu titlul
„Achiziţionarea de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete pentru uz
şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii
didactice în mediu on – line pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Ruginoasa,
jud. Iaşi” este prezentat de către dl. primar Nechifor Dănuţ.
Dl. consilier Rotaru Tudor – Adrian: Având în vedere că din rândul nostru fac parte şi 3 cadre didactice aş vrea să
ne expună pe scurt cum se desfăşoară activitatea de învăţământ la nivelul comunei, ce neajunsuri sunt, etc.
Dna. consilier Dodu Irina, având şi calitatea de director al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa: Eu
am prezentat şi în cadrul comisiei de specialitate din care fac parte, greutăţi sunt, părinţii sunt nemulţumiţi, fiindcă nu
înţeleg că dacă noi aprobăm astăzi nu putem avea mâine acel lucru, fiindcă sunt nişte etape prin care trebuie să treacă
acea aprobare. Sunt copii care necesită pachete educaţionale, mergem cu microbuzul, ducem materialele necesare.
Profesorul de matematică ar trebui să vină la şcoală pentru orele de geometrie, fiindcă acasă nu are dotările necesare,
dar ne descurcăm cum putem şi cu ce avem deocamdată.
Dl. consilier Lupu Dimitrie – Cătălin, având şi calitatea de cadru didactic: Învăţământul online necesită foarte mult
timp şi se desfăşoară greu din cauza aparaturii. Sunt familii cu mai mulţi copii, de unde să aibă toţi echipamentele
necesare. Sunt profesori care nu-şi pot desfăşura activitatea tot din lipsă de echipamente. Trebuie neapărat să reuşim cu
acest proiect să achiziţionăm cât mai repede echipamente IT.
Dl. consilier Murărescu Ioan: Toţi părinţii se plâng pentru această bătaie de joc cu orele online.
Dl. consilier Ungureanu Dumitru: Au dreptate cadrele didactice, dar nu aţi auzit nu au apărut tabletele electorale,
fiindcă suntem în campanie electorală. Tabletele vor veni mai greu, dar asta este.
Dna. consilier Fuiorea – Novac Simona, având şi calitatea de cadru didactic: Se lucrează foarte greu, de exemplu, eu
am clasa I, trebuie să predau litera, cel care nu poate trebuie să-i port mâna, este cumplit. Noi trebuie să stăm 8 ore în
faţa calculatorului.
D. consilier Murărescu Ioan: La nivel naţional s-au dat 80.000 de tablete şi se vor mai da. Cum se întâmplă şi la
primărie se dau hârtii greşite şi mai vii şi a doua zi.
Dl. consilier Hamciuc Andrei: Cam câţi copii nu au acces la internet, întreb în ideea că poate reuşim să facem noi
ceva.
Dna. consilier Dodu Irina: Sunt 163 de copii care nu au nimic. Este posibil să ajungă 147 de tablete de la ISJ.
Dl. consilier Hamciuc Andrei: Problema ar trebui rezolvată cumva, fiindcă copii acum au nevoie.
Dl. consilier Rotaru Tudor – Adrian: Această problemă este mondială, nu doar la comuna Ruginoasa, trebuie să fim
auziţi de către Consiliul Judeţean şi să ne sprijine.
Dl. viceprimar Pristăviţa Ionuţ: Şi la oraşe sunt probleme nu doar la noi.
După discuţiile prezentate mai sus se supune spre aprobare plenului Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru
aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achiziţionarea de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei
– IT mobile, respectiv tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive
electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on – line pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Ruginoasa, jud. Iaşi” şi se obţine următorul rezultat: 15 voturi „pentru”
din 15 consilieri locali în funcţie, prezenţi 15 consilieri.
La ultimul punct de pe ordinea de zi – Diverse – sunt prezentate adresele/cererile adresate Consiliului Local şi cele
direcţionate de către primar acestuia.
Prin adresa nr. 2054/25.11.2020 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 11209/24.11.2020 Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa solicită sprijin prin suplimentarea finanţării complementare la capitolul 65.02.04.01.
(Învățământ gimnazial) articolul bugetar 20.30.30 cu suma de 4001 lei sumă ce reprezintă indemnizaţie de instalare
echivalentă cu salariul de bază corespunzător funcţiei de profesor pentru anul şcolar 2020 – 2021 conform HG. nr.
281/1993.
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Dl. primar Nechifor Dănuţ: Când vom avea rectificare de buget vom da. Au mai fost şi alte solicitări şi în funcţie de
disponibilităţi vom aloca fondurile necesare.
Dl. consilier Ungureanu Dumitru: Foarte multe drepturi băneşti, dar pentru cei care plătesc impozite şi taxe nu se
dă nimic. Înţeleg, sunt drepturi prevăzute de lege.
În continuare se dă cuvântul consilierilor locali care s-au înscris la cuvânt.
Dl. consilier Ungureanu Dumitru: Cetăţenii întreabă de ce nu s-au pus luminiţele de sărbători pentru pe toată strada
principală.
Dna. consilier Dodu Irina: Ne bucură luminiţele pentru sărbătorile de iarnă şi propun să fie montate şi pe celelalte
artere principale. În ceea ce priveşte solicitarea de fonduri pentru Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa
şi mai cu seamă pentru achitarea băncilor achiziţionate.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Vom face solicitare către Consiliul Judeţean special pentru şcoală.
Dl. consilier Hamciuc Andrei: Referitor la colectarea deşeurilor sunt probleme în continuare, fiindcă operatorul nu
parcurge tot traseul. De la Sârbu s-au adus saci de gunoi în faţa porţii de la staţia de gunoi.
Dl. viceprimar Pristăviţa Ionuţ: Probabil s-au dus dimineaţa la prima oră pe acolo şi oamenii nu aveau scoase încă
tomberoanele. Noi mai verificăm din când în când. Ei tot timpul vor oameni de la primărie să meargă cu ei pe traseu.
Dl. consilier Balcan Dan: Domule primar aţi mulţumit firmei Eky Sam pentru lucrările efectuate la drumul
judeţean? Puteţi trage un bec la familia Balcan şi Tărăboi din deal de la AEI.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: După alegeri facem o extindere de iluminat.
Dl. consilier Torbă Dan: Legat de iluminat public. Nu se pot regla orele de aprindere şi stingere.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Da, vom rezolva.
Dl. consilier Toarbă Dan: Tot pentru ridicarea gunoiul acelaşi lucru care l-am mai spus. Pe strada mea nu intră să
ridice gunoiul.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Da. Aşa cum s-a mai discutat, este o problemă, noi vom sesiza ADIS - ul.
Dl. consilier Toarbă Dan: Pubelele mari, se ridică, dar când le pun la loc niciodată nu le mai aşează. Încă o
problemă trebuie toaletaţi copacii de pe marginea drumurilor.
Dl. consilier Hamciuc Andrei: Solicitaţi maşina mică şi atunci nu pot să mai spună că nu se poate intra peste tot.
Dl. consilier Toarbă Dan: Referitor la aducţiunea de apă. Cam pe când este gata?
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Se lucrează. Sperăm să se termine cât mai repede.
Dl. consilier Curcă Ioan: L-am rugat pe dl. primar să aducă şi la Vascani măcar două seturi de luminiţe pentru
sărbătorile de iarnă. Se mai poate pune balastru pe străzile unde nu s-a pus.
Dl. Lupu Dimitrie – Cătălin: Tot referitor la gunoi. Au fost refuzate anvelopele uzate. Nu se poate face un centru de
colectare.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Pentru electronice se face la primărie, pentru anvelope nu se poate.
Dl. Lupu Dimitrie – Cătălin: Este vreo posibilitate ca personalul auxiliar de la şcoală să primească şi ei ceva bani la
alegeri.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Nu se poate, fiindcă noi avem doar 6 oameni pentru fiecare secţie.
Dna. Dodu Irina: Pentru perioada aceasta primesc zile libere.
Dl. Lupu Dimitrie – Cătălin: Nu sunt obligaţi, contractul colectiv de muncă nu prevede. Dumneavoastră v-ar
conveni să munciţi cu o singură normă?
Dl. viceprimar Pristăviţa Ionuţ: Şi pe mine m-au sunat să mă întrebe şi le-am explicat.
Dl. consilier Murărescu Ioan: Pe unde vine conducta de gaz? Propun şi eu să se pună luminiţe pe străzile principale.
Dl. primar Nechifor Dănuţ: Conducta de gaz vine de la Strunga.
Întrucât problemele de pe ordinea de zi au fost epuizate, au fost declarate închise lucrările şedinţei. Astfel au fost
adoptate hotărârile cu numerele 62 - 70.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Cerneuţanu Constantin

Secretar general,
Axenia – Frija Corina
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