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Nr. 3901 din 22.08.2019 

  
  

A N U N Ţ 
  
  
       In ziua de  27.08.2019,  ora  10.00, la sediul Primariei 

comunei LUNGANI, va avea loc ședința ordinara,  
  unde se vor dezbate următoarele subiecte:  

  
1. Aprobarea ordinii de zi a ședintei Consiliului Local Lungani Secretar, 

Teodora Marilena 
ALECSA 

2 Aprobarea Procesului Verbal al sedintei de consiliu 
anterioare. 

Secretar, 
Teodora Marilena 

ALECSA 
3 Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul I al 

anului 2019 și masuri ce se impun pentru realizarea 
prevederilor bugetare până la sfirșitul anului 2019. 

Benza Liliana, 
Referent cu atributii 

de contabilitate 
4 Informare cu privire la activitatea desfasurata de către 

agenții postului de Poliție din cadrul postului de politie 
Lungani, în semestrul I al anului 2019. 

Șef post poliție 
Lungani, Gabriel 

Tabacaru 
5 Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii unui 

proiect privind extinderea retelei de alimentare cu apă, în 
satele componente ale comunei Lungani, județul Iași. 

Viceprimar cu 
atribuții de primar – 

Corobuță Ioan 
6 Proiect de hotarare privind  privind valoarea proiectului si 

solicitarea unei Scrisori de garantie in vederea acordarii 
avansului pentru "ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU 
COMUNA LUNGANI, JUDETUL IASI", finanțat în cadrul 
PNDR – SM 19.2 - Măsura 3.3. - Dezvoltare locală în 
mediul rural, din cadrul SDL GAL STEJARUL 

Viceprimar cu 
atribuții de primar – 

Corobuță Ioan 

7 Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 12 din 
15.03.2019,  privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici reprezentand noua valoare 
dupa incheierea contractului de lucrari si 
aplicarea prevederilor OUG 114/2018 la 
obiectivul de investitii: "CONSTRUIRE SEDIU 
PRIMARIE COMUNA LUNGANI, JUDEŢUL IAŞI" 

Viceprimar cu 
atribuții de primar – 

Corobuță Ioan 

8 Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 13 din Viceprimar cu 



  
In conformitate cu prevederile noului Cod Administrativ, va 

aducem la cunostinta faptul ca aveti dreptul sa formulati si sa 
depuneti amendamente la proiectele de hotarari susmentionate. 

  
  
  

                 Avizat pentru legalitate 
P. Primarul comunei Lungani, Secretarul  comunei Lungani, 

VICEPRIMAR cu atribuții de PRIMAR 
COROBUȚĂ IOAN 

Teodora Marilena ALECSA 

 
Cu respect, 
Marilena ALECSA - Secretarul comunei Lungani, judetul Iasi 
0767 806 350 
 

15.03.2019,  privind aprobarea cofinantarii la 
noua valoare dupa incheierea contractului de 
lucrari si aplicarea prevederilor OUG 114/2018 
la obiectivul de investitii: "CONSTRUIRE SEDIU 
PRIMARIE COMUNA LUNGANI, JUDEŢUL IAŞI" 

atribuții de primar – 
Corobuță Ioan 

9 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, reprezentant noua valoare dupa 
incheierea contractului de lucrari, la obiectivul de investitii 
„Construire sediu primărie, Comuna Lungani, judetul Iasi" 

Viceprimar cu 
atribuții de primar – 

Corobuță Ioan 

10 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii la noua 
valoare, după încheierea contractului de lucrari la 
obiectivul de investitii "Construire sediu primarie, Comuna 
Lungani, judetul Iași" 

Viceprimar cu 
atribuții de primar – 

Corobuță Ioan 

11 Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii 
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadrul pentru achizitia produselor 
si a contractelor/acordurilor – cadru de prestarea a 
serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente 
Programului pentru Scoli al Romaniei. 

Viceprimar cu 
atribuții de primar – 

Corobuță Ioan 

12  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de 
urgență în sumă de 200 lei, dlui Ciuraru Dumitru. 

Viceprimar cu 
atribuții de primar – 

Corobuță Ioan 
13   Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de 

urgență în sumă de 300dnei Zagan Maria. 
Viceprimar cu 

atribuții de primar – 
Corobuță Ioan 

14    Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de 
urgență în sumă de 500 Dlui Radu Vasile 

Viceprimar cu 
atribuții de primar – 

Corobuță Ioan 
15  Diverse (inclusiv analiza cererii depuse de către preotul 

paroh al Parohiei Zmeu, comuna Lungani, județul Iași, 
înregistrată sub nr. 5336/12.12.2018). 

  


