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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PERIENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Al sedintei ordinare a Consiliului local Perieni din data de 29 aprilie
2015.
Sedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Perieni din data de 29
aprilie 2015 a avut loc în sediul Consiliului local, sala de şedinţe, de la ora
15,30.
Convocarea consilierilor la sedinta s-a facut in baza Dispozitiei nr.134/
23 aprilie 2015 ,emisă de primarul comunei Perieni, dl. Rosca Vasile.
Invitaţia la şedinţă a fost inregistrata la Primaria comunei Perieni in
registrul general de inregistrare a corespondentei la nr. 2862 din 23.04. 2015,
şi a fost comunicata catre fiecare consilier local, împreună cu procesul verbal al
şedinţei anterioare, din data de 31 martie
2015, şi materialele de
şedinţă(expuneri de motive, proiecte de hotărâre, rapoarte ale
compartimentelor de resort.) De asemenea, au fost nominalizate prin adresă
scrisă, comisiile de specialitate ale consiliului local şi proiectele de hotărâre
pentru care trebuie să emită avize.
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.
Convocarea şi materialele şedinţei au fost comunicate fiecărui consilier
local prin deplasarea salariatului din cadrul primariei, d-na Postolache Elena, la
domiciliul fiecărui consilier , materialele fiind predate pe bază de semnătură
de luare la cunoştinţă personal sau unei alte persoane gasite la domiciliu.
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 12 consilieri
din totalul de 13 în funcţie. Lipseşte nemotivat dl. consilier Lupu Adrian.
La şedinţă participă şi dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
Dl. consilier Broştic Alexandru, preşedintele de şedinţă, urează bun venit
tuturor celor prezenţi. Fiecare consilier local a primit convocarea şi materialele
pentru şedinţă.
Secretarul comunei aduce la cunoştinţa consiliului local că dl. primar
solicită suplimentarea ordinei de zi cu încă un proiect de hotărâre, respectiv cel
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privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Dănilă Catina, din
satul Perieni, pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare ale
fiului Dănilă Mircea.
Preşedintele de şedinţă: Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu
proiectul de hotărâre menţionat . Cine este pentru? 12 voturi.
Cu unanimitate de voturi, propunerea de suplimentare a proiectului
ordinei de zi a fost aprobată.
Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinei de zi a şedinţei
odinare a consiliului local din 29 aprilie 2015, şi anume :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea
atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
desfăşurarea activităţilor comerciale, pe raza administrativ teritorială a
comunei Perieni.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
doamnei Dănilă Catina, din satul Perieni, pentru acoperirea unei părţi
din cheltuielile de înmormântare ale fiului Dănilă Mircea.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinei de zi prezentat.
Cine este pentru? 12 voturi .
Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.
Secretarul comunei comunică consiliului local că toate proiectele de
hotărâre sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate şi de raportul
compartimentului de resort din aparatul de specilitate al primarului. Avizele
comisiilor de specialitate sunt favorabile pentru toate proiectele de hotărâre.
Supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din
data de 31 martie 2015.
Cine este pentru? 12 voturi.
Preşedintele de şedinţă: Cu unanimitate de voturi procesul verbal al
şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 martie 2015 a fost aprobat.
Preşedintele de şedinţă : Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre de
la punctul unu de pe ordinea de zi aprobată:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea
atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă dl.
Primar doreşte să mai spună ceva?.
Dl. Primar Roşca Vasile arată că noi am rămas cu aceiaşi valoare ca şi până
acum , care era stabilită pentru eliberarea certificatelor de producător, cu o
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adăugare de 1 leu. Astfel, pentru eliberarea vechiului
certificat de
producător se percepea o taxă de 69 lei iar acum propunem ca pentru emiterea a
două documente, respectiv atestatul de producător şi carnetul de comercializare
, o taxă de 70 lei. Consider că este o taxă acceptabilă, motivat de faptul că
aceste documente se emit pentru un an de zile. De asemenea, trebuie avute în
vedere şi cheltuielile pe care le facem cu procurarea acestor formulare de la
Consiliul judeţean, Primăria plătind banii pe ele la momentul în care le ridică,
iar taxa se încasează în timp, pe măsură ce sunt emise.
Preşedintele de şedinţă: Taxa a rămas la fel aproape, trebuie să o plătim
ca să putem merge la piaţă.
Secretarul comunei comunică consilierilor locali că începînd cu data de 1
mai 2015 nu mai sunt valabile certificatele de productor emise anterior şi
trebuie ca producătorii să solicite atestate de producător. Deja sunt cereri în
acest sens din partea oamenilor. Aceştia vor fi îndrumaţi la Vaslui, pentru
obţinerea avizelor necesare după care vor fi eliberare atestatele. De asemenea,
din discuţiile avute la Camera agricolă a judeţului şi Direcţia agricolă, se pare
că se va lua măsura ca specialişti de la Camera agricolă, să-şi facă un program
de lucru în municipiul Bârlad, pentru emiterea avizelor.
Preşedintele de şedinţă: Supun la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea tarifelor pentru eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol.
Cine este pentru? 12 voturi.
Preşedintele de şedinţă: Cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de
hotărâre de la punctul unu a fost aprobat.
Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre de la punctul doi.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
desfăşurarea activităţilor comerciale, pe raza administrativ teritorială a
comunei Perieni.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt consilieri care vor să ia cuvîntul?.Dacă
dl. primar sau dl. secretar doresc să mai aducă lămuriri?.
Dl. secretar arată că fiecare agent economic autorizat să desfăşoare
activitate comercială în special pe teritoriul comunei Perieni rtebuie să solicite
şi să obţină de la Primăria comunei un Acord de funcţionare exclusiv pentru
activitatea pentru care este autorizat conform documentelor de înfiinţare emise
de Oficiul Registrului comerţului.
Preşedintele de şedinţă. Dacă sunt alte înscrieri la cuvânt.
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul doi de pe
ordinea de zi aprobată , pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea
activităţilor comerciale, pe raza administrativ teritorială a comunei Perieni.
: Cine este pentru? 12 voturi .
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Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de la punctul doi
a fost aprobat.
Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre de la punctul 3 de pe
ordinea de zi:
3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei
Dănilă Catinca, din satul Perieni, pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile
de înmormântare ale fiului Dănilă Mircea.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt consilieri care doresc să se
înscrie la cuvînt, dacă dl. Primar are completări:
Dl. Primar: Este vorba despre Dănilă Mircea care era beneficiar de
ajutor social. Nu are venituri, nu are pensie. De asemeneanici mama
acestuia, care este bătrână . Am propus acordarea unui ajutor de urgenţă
în sumă de 1000 lei.
Preşedintele de şedinţă: Dacă nu mai sunt consilieri care vor să ia
cuvîntul, supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă doamnei Dănilă Catinca, din satul Perieni, pentru
acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare ale fiului Dănilă
Mircea.
Cine este pentru ? 12 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă: Cu unanimitate de voturi, 12, proiectul de
hotărâre de la punctul 3 a fost aprobat.
Preşedintele de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară şedinţa
închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Broştic Alexandru

SECRETARUL COMUNEI PERIENI,
Buzamăt Dănuț

