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HoTARAREANRSZ.privind aprobarea executiei bugetului comunei Ltmca Banuluijudetul Vaslui pe
trim.ll-2018.

avind in vedere exputrerca de motive a primarului comunei Lu:rca
Banuluijudetul Vaslui,prin care se propune spre analiza si aprobare a executiei
bugetul local pe trim I1 2018 ;raporhrl compartimentului de tesort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului,raporrul de specialitate al comisiei de
specialitate buget finante ;
in temeiul preved eilor art49 ,a1in.12l din l*gea t.273/2006 pivind
finantele pubiice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
avind in vedere prevederile art 41 alin 4 din Legea nr.24i2000 privind
normele tehnice legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata cu
modificarile si completariJe ulterioare:
in temeiul prevederi lor art.36 all,lr., 4l;t-a ,ert.45 alin I si 2 lit acorroborate cu
ale
cele
art.l I5 alinl lit.b din kgeanr.Zl5/200l privind administratia publica locala
republicata cu modifrcariie si eompletarile ulterioare;
Consiliul local a1 comunei Lunca Banuluijudetul Vaslui:

HOTARASTE:
Art.l-Se aprotra executia bugetului comunei Lunca Banuluijudetul Vaslui pe
trim .II -2018,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarke.
Art.2-Prevederile prezentei hotariri vor fl aduse la indeplinire de catre
primarul comunei Lunca Banului prin compartimentul financiar-contabilitate.
Art.3-Secretarul coflIuei va comunica prezenta hotarire institutiei
prefectului vastui,nrim*omunei , compartimentului financiar-contabilitate si o
va comuruca spre puDxcq#

31.07.2018
Contrasemneaza
Secretarul comunei LUa Banului
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HOTARAREA NR...3}privind aprobarea actualizarea taxei speciale de salubdzare pe anul 2018.

avind in vedere expunerea de motive a primarului comunei Lunca
Banuluijudetul Vaslui ; raporrul de specialitate al viceprimarului comunei Lunca
Baoului privind actuaiizarea laxei speciale de salubrizare pentru anul 20i8 ;
adresa Consiliului judetean Vaslui cuw.287125.07.2018 privind actualizarea
cuantumului taxei speciale de salubrizare in comuna Lrmca Banuluijudetul Vaslui
pentru anul 2018: adresa m.712/27 .01.2014 a consiliului judetean Vaslui privind
instituirea taxei speciale de salubrizare;
in baza reglementarilor art- 8 alin 3 lit.k,art.9 alin 2,lit d.art. 43 alin 4 din
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,cu modificarile si
completarile ulterioare;Legea nr.10i/2006 privind sewiciul pubiic de salubdzare a
localitatilor art.3 lit.flart.6 lit.k si art.26 alin 2 si art 27;
in conformitate cu art 30 din Legea t.273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ultenouelLegea w.227 /2015 art.484 alin
l,2,si 3 privind Codul fiscal;
Hotarirea AGA nr.l1/07.10.2010 al ADI Vaslui privind aprobarea Planului
annual de evolutie a taxelor si tarifelor.parte integranta a Sistemului lntegrat de
Managernent al Deseurilor Solide in judetul Vaslui;Planul annual de evolutie a
taxelor si tarifelor din cadrul proiectului SIMDS aprobat si actualizat prin hotadrea
AGA nr.5/17.12.2014 a ADI Vaslui;
Potrivit prevederilor art.7 alin 2 lit h,art 13 alin 1 si 3 lit.c si ddin Statutul
Asociatiei pentm Dezvoltare lnleroomunitma a judetului Vaslui actualizat;
In temeiul an 36 alin 2 lit d.a1in 4lit c si alin 6 lit apct.14,alin T lit.c,alin
9,art 45 alin 1,2 ltt c si alin 6,precum si art I 15 alin I lit b dinLegea nr.2l5/2001
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Lunca Banuluijudetul Vrslui:

HOTARASTE:
de 2,86

Art.l-Se aproba taxa speciala de s abtbizare pentru anul -2018,in cuantum
leilpersoanluna(TVA inclus) pentru comuna Lunca Banuluijudetul Vaslui.

Art.2-Taxa speciala de salubrizare se va actualiza la inceputul fiecarui an
conform Planului anual de evolutie a taxelor si tadfelor,parte inte$anta a Sistemului

:

/
in
lntegrat de Management a Deseurilor Solide in judetul Vaslui si se vor mentiona
bugetul local.
Art.3 -secretarul comunei va comunica prezenta hotarire institutiei
prefectului Vaslui,primarului comunei . compartimentului financiar-contabilitate si o
va comunica spre publicale'

f

Lunca Banului 31.07 .2018
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HOTARAREAnT..
qeperal asigurares conditiilor tehnice Dentru alimentarea cu glze naturale Drin
infiintarea retelei de distributie de gaze naturale in orasul Murseni si in comunele
Enureni.FalciuJerezeni.Vetrisoais. Lunca Banului si Stanilesti.

Consiliul Local

al

comunei Lunca Banului,

judeful Vaslui, intrunit ln

geilinfi ordinartr din data de 31.07.2018;
AvAnd in vedre nota de fundamentare intocmite de primarul comunei Lunca
Banuiui, cu privire la necesitatea infiinlarii unei Asocialii de demoltare inrercomunita(e
care sd aibi ca scop principal asigurarea serviciului pubtic de atimentare cu gaze naturale
a comunei Lunca Banului;
Av6nd in vedere prevederile afi.45, alin.(l) Ei alin.(2), lit.f), din Legea
administaliei publice locale nr. 215/2001, republicatl cu modific6rile qi complettuile

ulterioare;

Legii nr.50/1991, pivind autorizarea executarii
lucrdrilor de constnrctii. cu modificirile gi completirile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind transparenla
decizionald in administralia publicl cu modificirile gi complet6rile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederiie Legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces la
informalii de interes public:
AvrAnd in vedere prevederile Legii nt. 24 din 2000 privind norrnele de tehinca
legislativa pentru elaborarea actelor normative. cu modificarile si completarile ulterioarel
Avdnd in vedere prevederile kgii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de
urilititi publice, cu modifrcirile qi completdrile ulterioarei
JinAnd cont de prevederile Ordonanlei Guvemului RomAniei ru' 2612010, cu
privire Ia asocialii 9i fundalii, cu modificirile gi completirile ulterioare;
in temeiul prevederilor aft.36, alin.Q), iit. b), alin.(4), lit. e) qi lit.fl, alin.(6), lit'
(a), pct.2, 4, 14 5i art.115, alin.(l), Iit. b) din t-egea w.21512001 privind administralia
public local4 republicatfl cu modificirile qi completarile ulterioare;

findnd cont

de prevederile

IIOTARASTE:
Art.l Se aproba demararea proccdurilor privind asocierea comunei Lunca Balului
in vederea inflintarii unei Asociatii de Dezvoltare Intercornuniiara la nivelul judetului
Vaslui. Asociatia unneaza sa se constituie in scopul int'iintarii sisletnului de distributie de
gaze nalurale in unitatile administrative teritoriale ce vor avea calitatea de membri
tbndatori. precum si dezvoltarea retelei de transport de gaze naturale.
An-2 Sc aproba insusirea acordului incheiat in data de

*

17 .07

.201 8 intre primarul

/
comunei Lunca Banului,replezentant legal al comunei Lurca Banultri si ceilalti
reprezentanti legali ai orasului Murgeni si comunele Epureni.Falciu.Berezeni.Vetrisoaia
si Stanilesti inregistrat sub nr. 3216i 27.07.2018,1a primaria cotnunei Lunca Banului.

Se mandateazdlimputemice$te primarul comunei Lunca Banului, si
realizeze demersurile trecesare pentru identificarea partenerilor necesari in vederea
asocierii pentru indeplinirea mandatului primit prin prezenta hotdrdre;
Art.4 In situatia in care persoana desemnate la art.3,se afla in imposibilitatea
exercitarii mandatului incredintat,interesele comunei Lunca Banului vor fi reprezentate
de catre dl Condrea Ion ,viceprimaml comunei Lunca Banului.
Art.5 Persoana desemnata la art.3 si persoana mentionata la art 4 in situatia
prevazl)ta in acest artisoi vor informa periodic Consiliul local al comunei Lunca Banului
cu privire la stadiul realizarii mandatului primit.
Art.6 Secretarul comunei Lunca Banului va comtmica prezenta hoterare
lnstitutiei Prefectului - judelul Vaslui pentru exercitarea controlul de legalitate,
primarului comrmei Lunca Banului Si o va aduee la cuno$tinle publica.

Data

asdzi, 31 iulie 2018

Contrasemneaza pentru legalitate,

ra

Secretarul comunei Lunca

e+.

Adoptati in gedinlp ordinari din data de 31.07.2018
cu un numir de l)-. uotr.i ,,pentru" din numSrul total de 13 consilieri in funclie
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Privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea orprimarii
votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de
utilitati Publice pentru serviciul de Alimentare cu Apa si de canalizare din Municipiile
Vaslui, Barlad , Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui (ApC VASLI-ID

Consiliul Locai al Comunei Lunca Banului, judeail Vaslui ;

Avand

in

vedere Expunerea de motive iffegistata

n

x$

w.

3tlL lJr/1

&J0fl.201s, intocmita de Primarul Comunei Lunca Banului, calitate de initiator al
proiectului de hotarare;
Avaad in vedere adresa APC Vaslui inrAistrau la Primmia Lunca Banului sub

nr.

3t(O rJ{a/ Jaf

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de ApC VASLUI cu privire la
acordarea expresa, in prealabil, a mandatului special catre reprezentantul asociatuluj in
Adunarea Generala a Asociatilor APC YASLT I;
Avand in vedere Raporrul inregistrat sub
-.201g, intocmit de

nr.3lfb l^lda*

compartimeotul juridic si contencios si unitatea de Monitorizare a serviciilor publice
din cadnrl aparatului de specialitate al Prirnanrlui Lunca Banului;
Avand io vedere prevederile Actului Consritutiv si Statuhil ApC VASLUI cu
modificarile si compl etarile ulterioare;

Avand
constitutiv

-

ir

vedere prevederile HG. Nr.8j5/2008 pentru aprobarea actului

cadru si a statutului

-

cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitrra cu

obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile
.

si

compietmile

ulterioare;

Avand in vedere prevederile r.eg)i 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republi.at^;
Avmd in vedere prevederile legt 24ll2ffi6 privind serviciul de alimentare cu apa
si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate din cadnrl consiliului Local
al Comunei Lunca Banului;

In temeiul art.45 alir-(l) din Legea m215t2001 privind adoinistratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Se acorda mandar special re'prezenannlui comuei Lmca Basului in
Publice
Airlunarea .Generala a Asocidiei pentru Dezvoltarc lntercomudtala de utilitati
pontru Serviciul de Alimentare cu Apa si de cuatizarc din Municipiile vaslui, Barlad ,
primar Tofan
Husi si orasul Negresti Judetul vaslui - APC VASLLI si anurne domnului
judetul vaslui,
Da3ut, cstatean roman nascut la data de 1g.o? .1967, n comuDa stanilesti,
-' eliberata d€
' seria ,
domicitiat in comuna Lunca Banului, posesor ai

Art.l.

-

rr'

SPCLEPHusiladatade,saaptobeinAdrmareaGeneralaaAsociatieipentru
cu Apa si
Dezvoltare Intercomunitara de utilitali Publice pentu servlciul de Alimentare
vaslui
de canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi si orasul Negresti Judetul

-

APCVAsLUlinnrrmelesipeseamaComuaeiLuacaBaarrlui,derareaComrrnei
de Utilitati
BHgeEi - judeqrl Vaslui la Asociatia peffru Dezvoltare Intercomunitra
pouri"" p"nuu serviciul de Alimentare cu Apa si de canalizare din Municipiile vasiui,
Barlad , Husi si Orasul Negresti Judetui Vaslui

-

APC VASLUI'

l!(!LlnsitualisiDcarereprezentantulcomuneiLuncaBanului'desemnatlaart'1
de mai sus, se afla in impsibilitatea exercitarii mandatului furcredhtat' interesele
de
comunei Lunca Banului vor fi reprezentate ile domnul Condrea lon' in calilate
Banului'
cctrtean rornan, nascul la data c1e 20.03 1963. domiciliat in comuna I-unca
eliberata de SPCLEP Husi la data de
seria , nr.
posesor al

-.-.

Art3. Serviciul administratie pubiica locala
hotarare

.

va comunica in copie prezenta

:

.
o
.
r
r

Institutiei Prefechrlui judetului Vaslui ;
Primarului Comuaei Lunca Banului;
Comparimentului Juridio si Contencios ;
Unitatea de Monitorizae a serviciilor Publice;
Asociatiei pentru Dezvoltare a Serviciilor de Apa Canal - APC VASLU '

Barillui

3/"drA'

201s

Contrasemneaza
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Incheiat astazi 31 .07.2018 in sedinta ordinara a consiliului local Lunca

A7.2018.
Banului,convocata inbaza dispozitie primarului nr. /
Doamna Silitra Anisoma secretarul comunei face apelul nominal al domnilor
consilieri si constaa ca din total 1 3 consilieri sunt prezenti 1 3 .Participa ca invitati d-na
Cristea Tinca referent-compartiment financiar-contabilitate.D-na Silitra Anisoara
secretarul comunei pune la dispozitia consilierilor procesul verbal al sedintei anterioare si
nefiind obiectiuni,supus la vot a fost aprobat in unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta dl Condrea Ion supun la vot ordinea de zi care a fost
aprobata in ruranimitate de voturi.
I -Proiect de hotarire privind executia bugetului local pe trim II 20i8.
2-Proiect de hotarire privind aprobarea actualizarii taxei speciale de salubrizare
pe anul 201 8.
3-Proiect de hotarire privind participarea comunei Lunca Banuluijuetul Vaslui ,in
vederea constituirii unei Asociafii de Dezvoltare Intrcomunitaraavind ca scop general
asigwarea conditiilor tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale prin infiintarea retelei
de distributie de gaze naturale in orasul Murgeni si in comunele
Epureni,Falciu,Berezeni.Vetrisoaia,Lunca Banului si Stanilesti.
4-Proiect de hotarire privind acordarea mandalului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei ADI-APC
Vaslui cu privire la cererea de aderare a comunei Blagesti-judetul Vaslui,la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara Vaslui ADI-APC.
Presedintele de sedinta da cuvintui d-lui primar pentru a prezenta expunerile de
motive si proiectele de hotarire inscrise pe ordinea de zi.Se da cuvintul apoi d-nei Cristea
Tinca referent contabil care prezinta proiectul de hotarire privind executia bugetara pe
trim II 20 I 8.Pe marginea materialelor prezentate sau irucris la cuvint urmatorii :
l-D-l Tofan Danut-primar arata ca taxa de salubrizare trebuie actualizata anual
dar noi nu am {acut lucrul acesta si se pare ca proiectul ar fi spre final fapt pentru care
trebuie sa actualizam si noi aceasta taxa,vom vedea cum vom face aceasta colectare ,cred
ca va merge viceprimarul din poarta in poarta,arala ca se vor mai face platforme unde se
vor mai pune containare,infiintarea retelei de alimentarc cu gaze se va face prin asocierea
cu inca 5 comune si orasul Murgeni, arata ca deocamdata sau simulal doua trasee si
ramine sa decida specialistii care va fi traseul ,arata ca au fost intilniri cu primari la
Murgeni unde sau purtat discutii in acest sens,despre punctul patru al otdinei de zi se pare
ca heaba va fi serioasa si ea unele comune cum ar fi Blagestii continua sa adere,arata ca
la sat Broscosesti in cutea lbstei asociatii agricole este un put proprietatea Apelor
Romine care ne-au inaintat o adresa prin care cer in proprietale terenul aferent acelui
pul,arata ca Viaconsu nu va primi loti banii daca lucrarea nu va fi de calitate. proiectul

7
{

cu canalizarea,studiul de fezabilitate se pare ca va fi gata la intii septembrie si ureaza sa
se faca studiu pentru proiectul cu gazele,arata ca operatorul va ridica gunoiul doar de pe
platforma nu va merge la fiecare poarta,gardurile la scoli vor fi incepute cind se va mai

ruci afarz
2-Condrea Ion-viceprimar arata ca taxa de salubrizare este in crestere de la an la
an iar in 2018 va fi 2,86 lei/persoana/luna,arala ca comuna noasha va face parte din lotui
3 Husi dar licitatia este in desfasurare si vom a{la mai mulle dupa terminarea
licitatiei,arata ca deaja cetatenii sunt nemultumiti de aceasta taxa de salubrizare,arata ca
aceasta taxa va fi prinsa la celelalte taxe pe care le pl alesc cetalenti,arata ca persoanele cu
chioscuri vor avea contracte speciale cu operatorii care ridica gunoiul ,vor fi urmariti si
verificati de cei de la mediu ,arata ca avem o adresa de la Apele Romane care solicita in
proprietate tereDul aferent din jurul forajului din satul Broscosesti,informeaza consiiiul
locai ca sunt probleme cu pesta porcina africana,ca trebuie luate masuri in sensul de a se
interzice vinzarea si transportul porcilor,arata ca sunt doar 10 tomberoane pe comuna si
se vor mai face platforme si se vor mai procura si tomberoate,atata ca fiecare cetatean
trebuie sa-si faca curatenie in fata locuintei .
3-Caciula Stefan-consilier ,inteaba cum se va plati aceasta taxa de
salubrizare,referitor la acel teren solicitat de Apele Romane trebuie avut grija sa nu fie
teren al cetatenilor,referitor Ia santurile din Otooaia trebuie sa se rcspecte proiectul.
4-Artam Gheorghe-consilier referitor la taxa de salubrizare arata ca trebuie facuta
o diferenta intre o batrina care scoate gunoiul menajer si un chiosc,intreaba cum se va
proceda cu cei plecati din tara .daca vor plati sau nu, pentru ca vor fi multe pobleme,sa se
faca o evidenta a persoanelor plecate din localilate, propune ca santwle din Oteoaia sa
nu se betoneze asa cum sunt acunur deoarce podurile sunt mai inalte decit santurile si
aceasta se vor infunda 1a prima viitura,propune nivilarea sanlurilor ia nivelul podurilor.
s-Silitra Dariel-consilier arata ca cei care au chioscuri sigur vor plati o taxa mai
mate )vot ayea contracte incheiate cu operatorii care ridica gunoiul,vor fi verficati si
controlati de catre cei de la mediu.intreaba cine face actualizarea taxei de
salubrizare,inlreaba daca acel teren solicitat de Apele Romane este al primariei, sa nu fie
in proprietatea oamenilor,intraba care este perioada de ineubare a pestei porcine.
6-Enache Georgel-consilier arata ca ti-xa de salubrizare a societatilor nu va fi
incasata prin prim arie ,ei vor avea contracte separat e,aruta ca proiectele de astazi suat
foarte importante-gaze ,drum asfahat, canalizare,intreaba cam in ce perioada se va realiza
acest prciecf cu alimentarea cu gaze,cere informatii despre proiectul cu
camlizarea,intreaba viceprimarul daca are in vedere procurarea de bene,arata ca fiebuie
sa se incerce o selectie a desetuilor pentru a putea vedea si efectele,trebuie informati
cetatenii pentru ce platesc aceasta taxa de 2,86 lei de persoana/luna ,este deacord cu
retinerea garantiei pentn: Viacons daca lucrarea nu va fr de calitate,arata ca probleme din
acestea au mai fost la proiecrul de alimentare cu apa a comunei.
7-Bogos Vironel-consilier intreaba daca acea taxa de salubizare va fi platila din
bugetul local si mai apoi sa fie incasata de la cetateni,arata ca vor fi probleme cu
ilcasarea taxe de salubrizare cu acele persoane plecate din tara.
8-Zahaia Mihai-consilier arata ca acel acostament de pe maginea safalnrlui
trebuie inaltaqpropune ca tomberoanele sa fie duse la periferia localitatilor deoarece arata
urit prin mijlocul localitatii.

g-Antohilulian-consilierintreabadacaimprejmuiriledelascolivorfiincepute
t*" tin in strada fel de fel de
p"
anul acesta,arata ca sunt catateni
'ttudu 'u
a-r'iuittptirn- sa-si faca datoria 'personal el
oietroaie,iarba este
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pesoane dar

nu fost ascultat'

de
ae s{^rga supune ia vot proiectul
Nemaffind si alre discutii presedintelg
in unanimitate
1o""i p" t'i*'u zO I 8 care fost aprobata
hotarira privind executia bugetuii
ut to*lur*r,u
taxei speciale'de
vot proiectul de hotarire privind actualizarea
at 12 voturi pentru si sa abtinut
salubrizare pe anul 2018
d-l consilier Bogos Vironel'
privind particip. area comunei Lunca
Supune la vot proiectul de hotarire
unei Asociatii de Dezvoltare
e*"i.;;r1;ivli,,i in '"dtt"u
alimentarea cu
"onstituirii
gllt*i utig*u"u tonaitiiior tehnice penm-r
Intrcomunitara,avioa tu
"op t;iti"iat almu"ie de gaze naturale in orasul Murgenr st tn
prin
inliintarea
natuale
saze
E*"r"i si Stanilesti care a fost
Lmunele Epuren;'rur"iqs"tt;;;'v-;ttitoJii"""u
apobat cu unanimiure de roh:n'
privind acordarea mandatului special
Supune La vot pro'"i'd" hot"'ire
in Adunarea Generala a
renrezentantului asociatului i" r"o"r"" ""pi*"riirrotului
udetul
iererea de aderare. a comunei Blagesti'j
Aiociatiei ADI-APC v*r'i *'p'it'ii" [a
vaslui ADI-APC care a fost aprobat
Vaslui,la Asociatiu a" oe"'otiuL
cu unanmitate de voturi'

t'*;;;;;;t

* ""*

i"i"t*t*'*"

proces-verbal'
Drepr pentru care am incheiat prezentul

Presedinte sedinta

Secretar comuna

