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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PERIENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Al sedintei ordinare a Consiliului local Perieni din data de 11 februarie 2015
Sedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Perieni pentru luna
FEBRUARIE 2015 a avut loc Miercuri 11 FEBRUARIE , incepand cu ora 15,00.
in sediul administrativ al Primariei comunale - sala de sedinte.
Convocarea consilierilor la sedinta s-a facut in baza Dispozitiei nr. 64/ 04
FEBRUARIE 2015 ,emisă de primarul comunei Perieni, dl. Rosca Vasile.
Convocarea a fost inregistrata la Primaria comunei Perieni in registrul general
de inregistrare a corespondentei , cu nr. 1209 din 6 FEBRUARIE 2015, a fost
comunicata catre fiecare consilier local impreuna cu materialele pentru sedintă si
procesul verbal al sedintei anterioare, din luna ianuarie 2015.
Convocarea cuprinde proiectul ordinei de zi,data, ora si locul de desfasurare ,
si s-a facut prin intermediul secretarului comunei, conform prevederilor art. 39,
alin.3 şi 117 litera -f- din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul ordinei de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisarea
dispozitiei de convocare şi a proiectelor de hotărâre aflate în dezbatere, la sediul
Primăriei comunei Perieni.
D-l Buzamăt Dănuţ, secretarul comunei, a procedat la efectuarea apelului
nominal al consilierilor, invitandu-i pe cei prezenti sa semneze in registrul de
evidenţă, pus la dispozitie.
Dupa efectuarea apelului nominal a rezultat ca sunt prezenti un numar de 12
consilieri, din totalul de 12 in functie. Lipseşte nemotivat dl. consilier Lupu
Adrian.
La sedinta mai participa; primarul comunei, dl. Rosca Vasile, secretarul
comunei, dl. Buzamat Danut. De asemenea, la şedinţă a fost convocat şi dl. Geles
Mihai, declarat supleant pe lista de candidaţi a USL la alegerile locale din Iunie
2014, al cărui mandat este propus pentru validare în şedinţa de astăzi.
Dl. secretar Buzamăt Dănuţ aduce la cunoştinţa consiliului local că prin
cererea înregistrată la Primăria comunei Perieni , dl. Dr. Stoian Ioan şi-a dat demisia
din funcţia de consilier local din partea Partidului Social Democrat. Deoarece dl.
Dr. Stoian Ioan a fost ales şi preşedinte de şedinţă prin Hotărârea Consiliului local
Perieni nr. 1/ ianuarie 2015, este necesar ca pentru buna desfăşurare a activităţii
consiliului local să fie ales un nou preşedinte de şedinţă.
Solicită consilierilor să facă propuneri în acest sens.
Dl. consilier Florea Ionel propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier
Broştic Alexandru.
Deoarece nu mai este o altă propunere , se supune la vot.
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Cine este –pentru ? = 11 voturi.
Cu unanimitate de voturi, dl. consilier Broştic Alexandru a fost ales preşedinte
de şedinţă.
Dl. consilier Broştic Alexandru, preşedintele de şedinţă, urează bun venit
tuturor celor prezenţi. Fiecare consilier local a primit convocarea şi materialele
pentru şedinţă. Supune la vot proiectul ordinei de zi a şedinţei odinare a consiliului
local din 11 februarie 2015, conform convocării.
1.Cererea d-lui Dr. Stoian Ioan, înregistrată la Primăria comunei Perieni cu nr.
476/15.01.2015, prin care comunică demisia din funcţia de consilier local din partea
P.S.D. începînd cu data de 15 ianuarie 2015.
2.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie,

a
mandatului de consilier local a d-lui Stoian Ioan, şi declararea ca vacant a locului acestuia în
consiliul local al comunei Perieni

4.Proiect de hotărâre privind alegerea unui membru în Comisia de validare a
consiliului local.
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Geles Mihai din partea Partidului Social Democrat.
-adresa nr. 14/27.01.2015 a Partidului Social Democrat,Organizaţia Judeţeană
Vaslui.
-adresa nr. 15/27.0.2015 a PSD, Organizaţia Judeţeană Vaslui.
6.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Perieni
pentru anul 2015.
- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului de
investiţii: ,,Modernizare strazi in satul Perieni, comuna Perieni, judetul Vaslui”.

- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
8. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare din comuna Perieni
în anul şcolar 2015-2016.
- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
9. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Perieni
- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2015.
- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
11. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de păşune care aparţine
domeniului public al comunei Perieni.
- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru judetul
Vaslui si a “Listei de investitii prioritate” pentru perioada2014-2020.

3

- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv si la
Statutului, ca urmare, a primirii unor noi membri asociati ,a majorarii patrimoniului si a stabilirii
cuantumului cotizatiei anuale, a Hotărârii de Guvern nr. 742 din 10 septembrie 2014, privind
modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea de Guvern nr.855 din 13 august 2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum și aprobarea modificărilor și completarilor
ulterioare, la Asociaţia pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul
Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat.

- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Asistenta tehnica

pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru ,,Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Vaslui in perioada 2014-2020”

- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
15.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii sectorului din cadrul

serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Perieni, care va fi realizat prin ,,Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Vaslui inperioada 2014-2020” către S.C.
S.C. AQUAVAS S.A.

- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile
publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare.
- iniţiator, dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
Cine este pentru ? = 11 voturi.
Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.
Secretarul comunei precizează că nu a primit rapoartele comisiilor de
specialitate cu privire la proiectele de hotărâre trimise pentru avizare.
Preşedintele de şedinţă: Pentru primele 4 proiecte de hotărâre nu este necesar
avizul comisiilor de specialitate, şi până vom ajunge la punctul 5, secretarii celor
două comisii vor preda rapoartele la secretar.
Preşedintele de şedinţă: Avînd în vedere că cererea d-lui Dr. Stoian Ioan prin
care anunţă că demisionează din consiliul local a fost prezentată, , punctul 2,
preşedintele de şedinţă a fost ales, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi aprobată şi
anume:
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a
mandatului de consilier local a d-lui Stoian Ioan, şi declararea ca vacant a locului acestuia în
consiliul local al comunei Perieni
Supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? = 11 voturi.
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 pe ordinea de zi a fost
adoptat.
Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi aprobată:

4.Proiect de hotărâre privind alegerea unui membru în Comisia de
validare a consiliului local.

Secretarul comunei, dl. Buzamăt Dănuţ: Deoarece dl. Dr. Stoian Ioan făcea parte şi din
comisia de validare a consiliului local, fiind chiar preşedintele acestei comisiei. Comisia de
validare de la comuna Perieni este formată din 3 membri, reprezentând numărul minim prevăzut
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de lege( între 3 şi 5 şi în această situaţie este necesar să fie ales un alt consilier şi în această
comisie, pentru ca aceasta să-şi poată desfăşura activitatea.

Preşedintele de şedinţă. Solicit să faceţi propunere pentru alegerea unui
membru în comisia de validare, avînd în vedere că Dl. Stoian Ioan a fost ales din
partea USL.
Dl. consilier Motrea Neculai propune ca din comisia de validare să facă parte
dl. consilier Artene Nelu.
Dl. consilier Florea Ionel: Putem să facem o pauză , să ne consultăm şi noi,?.
Preşedintele de şedinţă. Da.
Grupul de consilieri ai Partidului Mişcarea Populară, format din Florea Ionel,
Arsene Adrian, Chiper Lucreţia, Nedelcu Gabriela şi Vrînceanu Valentina, ies din
sala de şedinţă, pe hol. Se întorc după aproximativ 5 minute şi dl. consilier Florea
Ionel menţionează că din cauza faptului că nu au primit toate materialele şedinţei cu
5 zile înainte de la secretarul comunei, ei se retrag de la şedinţă. Convocarea şi o
parte din materiale le-au primit vineri şi cealaltă parte de materiale au fost primite
duminică după amiază.
Dl. consilier Artene Nelu: Acum ce putem face?. Să mergem înainte, că
suntem 6 consilieri.
Dl. primar. Se se uite dl. secretar în lege şi în regulamentul de funcţionare să
vedem care este soluţia.
Dl. secretar consultă Legea 215/2001 privind administaţia publică locală , şi
din art. 40 alin.(1) rezultă că şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în
prezentţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Rapoartat la aceasta, în prezent
fiind în funcţie 12 consilieri din totalul de 13, din care 6 prezenţi la şedinţă, nu este
întrunit cvorumul pentru desfăşurarea în continuare a şedinţei consiliului local.
Dl. primar: Domnule aşa ceva este strigător la cer, avem proiecte de hotărâre
care nu suferă amînare, cel pentru adoptarea bugetului local, validarea unui mandat
de consilier local, pentru funcţionarea în bune condiţii a consiliului local, cel privind
instrumentarea unui proiect prin care propun asfaltarea mai multor drumuri de
pământ din sat, care trebuie trimisă urgent la Bucureşti, , proiectul de hotărâre
privind închirerea păşunii care are termen legal pînă la sfărşitul lunii februarie şi iar
crescătorii de animale din comuna Perieni vor pierde subvenţia acordată de UE şi
Guvern, cel privind aprobarea Masterplanului judeţului şi a listei de invesţtii
prioritare pentru comuna Perieni, cel privind delegarea unei părţi din serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare către S.C. AQUAVAS, alte proiecte de hotărâre care
nu suferă amînare, şi ei părăsesc şedinţa. Nu înţeleg atitudinea acestor consilieri,
care au fost aleşi să lucreze în slujba colectivităţii locale, a cetăţenilor. Dar nu avem
ce face, voi convoca o altă şedinţă, conform legii.
Preşedintele de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară şedinţa
închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETARUL COMUNEI PERIENI,
Consilier,
Broştic Alexandru
Buzamăt Dănuț

5

