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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PERIENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Al sedintei extraordinare a Consiliului local Perieni din data de 13
august 2015.

Sedinţa extraordinara a Consiliului local al comunei Perieni din data de
13 august 2015 a avut loc în sediul Consiliului local, sala de şedinţe, de la ora
16,00.
Convocarea consilierilor la sedinta s-a facut in baza Dispozitiei nr.338/
11.08. 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. 5712 din 11.08. 2015, şi a fost
comunicata catre fiecare consilier local, împreună cu procesul verbal al şedinţei
anterioare, din data de 23 iulie 2015, şi materialele de şedinţă(expuneri de
motive, proiecte de hotărâre, rapoarte ale compartimentelor de resort.)
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, este în concediul de odihnă,
fiind înlocuit de d-na Petrea Veronica, consilier superior în cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
D-na Petrea Veronica a procedat la 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 dl. consilier Lupu Adrian, care a anunţat că
nu poate veni fiind plecat din localitate cu serviciul.
La şedinţă este prezent şi dl. primar Roşca Vasile.
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Dl. consilier Geles Mihai , preşedintele de şedinţă: În primul rînd
domnilor consilieri vă spun Bună ziua.
Vă prezint proiectul ordinei de zi a şedinţei extra odinare a consiliului
local din 13 august 2015, şi anume :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului „
Investiţii pentru dotarea căminului cultural Perieni, judeţul Vaslui, în scopul
revigorării şi promovării formaţiilor de cimpoieri şi jocuri populare
tradiţionale” solicitarea scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM SA IFN,
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, etapa I august 2015.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Dl. consilier Geles Mihai, 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al
şedinţei ordinare anterioare a consiliului local din data de 23 iulie 2015.
Cine este pentru? 12 voturi.
Preşedintele de şedinţă: Cu 12 voturi- pentru - procesul verbal al
şedinţei ordinare a consiliului local din data de 23 iulie 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 valorii de investiţie a proiectului „
Investiţii pentru dotarea căminului cultural Perieni, judeţul Vaslui, în scopul
revigorării şi promovării formaţiilor de cimpoieri şi jocuri populare
tradiţionale” solicitarea scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM SA IFN,
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă: Materialele au fost primite de fiecare consilier în
parte, dacă dl. primar mai vrea să completeze cu ceva.
Dl. primar Roşca Vasile: A convocat consilierii în şedinţă extraordinară
deoarece atât hotărârea de punctul unu cât şi cea de la punctul doi, reprezintă o
urgenţă. Este vorba despre proiectul cu finanţare europeană din cadrul
căminului cultural Perieni şi de banii necesari la şcoală pentru plata debitelor
stabilite prin hotărâri judecătoreşti.
Preşedintele de şedinţă: Dacă mai sunt consilieri care doresc să se înscrie
la cuvînt?
Dl. consilier Arsene Adrian : De fapt este vorba despre lucruri de care
am mai discutat, acum fiind necesare mai multe hartii.
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Dacă nu mai sunt, supune la vot proiectul de hotărâre de la
punctul 1.
Cine este pentru ? = 12 voturi – pentru-.
Preşedintele de şedinţă: cu 12 voturi –pentru- unanimitate-,
proiectul de hotărâre de la punctul unu a fost adoptat.
Preşedintele de şedinţă: Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre de
la punctul doi.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, etapa I august 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?.
Dl. consilier Mitu Neculai, învăţător pensionar, arată că şi el mai are de
primit bani din sentinţele judecătoreşti de la şcoală.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul
doi de pe ordinea de zi aprobată ,
Cine este pentru? 12 voturi .
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de la punctul doi a fost
aprobat.
În continuare dl. primar comunică consilierilor, ca pentru o şedinţă
viitoare, să pună pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre prin care consiliul
local să aprobe delegarea gestiunii reţelei de alimentare cu apă din cartierul de
locuinţe Livada Meteo către S.C. AQUAVAS s.a. Vaslui.
Dl. primar arată că sunt multe defecţiuni, care sunt costisitoare , iar apa
este furnizată de la Bîrlad. Conducta este a noastră şi apa a Bîrladului.
Preşedintele de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară şedinţa
închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL COMUNEI PERIENI,

Consilier,
Geles Mihai

Buzamăt Dănuț
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