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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PERIENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Al sedintei ordinare a Consiliului local Perieni din data de 21 MAI
2015.
Sedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Perieni din data de 21
MAI 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.147/
15 mai 2015 ,emisă de primarul comunei Perieni, dl. Rosca Vasile.
Convocarea a fost inregistrata la Primaria comunei Perieni in registrul
general de inregistrare a corespondentei la nr. 3694 din 15 mai 2015, şi a fost
comunicata catre fiecare consilier local, împreună cu procesul verbal al şedinţei
anterioare, din data de 29 aprilie 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 13 consilieri
din totalul de 13 în funcţie
La şedinţă participă şi dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
Secretarul comunei aduce la cunoştinţa consiliului local că a trecut
perioada pentru care dl. consilier Bro;tic Alexandru a fost ales presedinte de
şedinţă drept pentru care este necesar să fie ales un alt preşedinte.
Solicită consilierilor să facă propuneri în acest sens.
Dl. consilier Motrea Neculai propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier
Geles Mihai.
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Cine este pentru?.
13 voturi – pentru.Cu unanimitate de voturi, dl. consilier Geles Mihai a fost ales preşedinte de
şedinţă pentru 3 luni de la data şedinţei.
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Geles Mihai: prezintă proiectul
ordinei de zi a şedinţei odinare a consiliului local din 21 mai 2015, şi anume :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar la sfârşitul trim:I/ 2015.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinei de zi prezentat.
Cine este pentru? 13 voturi .
Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.
Secretarul comunei comunică consiliului local că proiectul de hotărâre
este însoţit de avizul comisiilor de specialitate şi de raportul compartimentului
de resort din aparatul de specilitate al primarului. Avizele comisiilor de
specialitate sunt favorabile.
Preşedintele de şedinţă, supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare
anterioare a consiliului local din data de 29 aprilie 2015.
Cine este pentru? 12 voturi.
Preşedintele de şedinţă: Cu 12 voturi- pentru - procesul verbal al şedinţei
ordinare a consiliului local din data de 29 aprilie 2015 a fost aprobat.
Preşedintele de şedinţă : Deoarece punctul unu a fost realizat, fiind ales
preşedintele de şedinţă, trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre de la
punctul doi de pe ordinea de zi aprobată:
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 contului de încheiere a
exerciţiului bugetar la sfârşitul trim:I/ 2015.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt consilieri care vor să ia cuvîntul cu
privire la proiectul de hotărâre aflat în dezbatere?.
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul doi de pe
ordinea de zi aprobată , pentru aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar la sfârşitul trim:I/ 2015.
Cine este pentru? 13 voturi .
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de la punctul doi a fost
aprobat.
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Preşedintele de şedinţă: Dacă mai sunt consilieri care doresc să ia
cuvântul cu privire la alte probleme de interes general.
Dl. consilier Lupu Adrian. Consider că preşedintele asociaţiei sportive
din Perieni, dl. consilier Florea Ionel, ar trebui să se ocupe de refacerea
terenului de fotbal. Bani sunt la bugetul local.
Dl. primar: Eu ştiu că este o vorbă care spune că la fostbal şi la
agricultură se pricepe toată lumea, dar cred că trebuie consultat un specialist.
Dl. consilier Florea Ionel : Trebuie făcute mai multe lucrări la terenul de
fotbal. Tăvălugit, pus nisip în strat masiv.
Dl. consilier Arsene Adrian. Care mai este situaţia cu apa?.
Dl. primar: Suntem în situaţia de a spune că 99,99 % aducţiunea cu apă
este finalizată. Mai trebuie racordat ceva. A mai rămas în funcţiune şi coloana
veche. Eu ştiu, dacă se întâmplă ceva, o putem folosi.
D-na consilier Nedelcu Gabriela. Apa de la păşune?.
Dl. viceprimar Artene Nelu: Acolo pe vale, curge apă şi oamenii nici nu
scot apă ca să umple ulucul.
Dl. consilier Geles Mihai: La noi, pe vale, avem un pic de hăţaş şi omul
care duce mâncare la văcar umple şi teica cu apă de la fântâne de pe Saca. Aşa
este stabilit.
Dl. consilier Motrea Neculai: Să nu spunem că autorităţile nu se
preocupă . Merge feciorul meu cu maşina de pompieri, umple ulucul şi cînd
vine cu vacile la apă la ora 12,00 nu mai este apă în uluc. Aceasta deoarece vin
oamnii şi o iau cu bidoanele direct din uluc.
Dl. primar. Bazinul de pe deal are 250 m.c. el are cam 270 m.c. dar o
scară jumătate trebuie lăsată pentru o intervenţie la un incendiu. Dacă este plin
ochi şi dăm drumul la un sector, atunci în 3 ore se duce toată apa din bazin.
Vine cam 1600 l apă de fiecare casă din cele 400. Dar dacă s-ar da drumul la
apă la toate cele 800 de case racordate? Este un ordin care spune că unei
persoane îi revine 80 l apă pe zi. Deci un bazin cu 270 m.c. ar trebui să ajungă
la cele 800 de case într-o zi întreagă. Acum avem un debit de 2,7 l secundă dar
sew va ajunge la 7 l secundă , ceea ce va contribui la îmbunătăţirea situaţiei în
ceea ce priveşte alimentarea cu apă la Perieni.
Preşedintele de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară şedinţa
închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Geles Mihai

SECRETARUL COMUNEI PERIENI,
Buzamăt Dănuț
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