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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PERIENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Al sedintei ordinare a Consiliului local Perieni din data de 23 iulie
2015.

Sedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Perieni din data de 23
iulie 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.267/
17 iulie 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. 5306 din 17 iulie 2015, şi a fost
comunicata catre fiecare consilier local, împreună cu procesul verbal al şedinţei
anterioare, din data de 29 iunie 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 şi pe site-ul comunei primariaperieni.ro
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.
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Geles Mihai, anunţă consiliul local
că o să mai amânăm căteva minute începerea şedinţei, pentru a veni şi dl.
primar Roşca Vasile. Acesta tocmai a sosit de la Iaşi şli acum este cu animte
probleme la şcoală.

Se prezintă la şedinţă şi
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dl.

Roşca Vasile, primarul comunei.

Dl. consilier Geles Mihai , preşedintele de şedinţă: În primul rînd domnilor
consilieri vă spun Bună ziua.
Vă prezint proiectul ordinei de zi a şedinţei odinare a consiliului local din
23 iulie 2015, şi anume :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare
de maximum 108.186 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă
a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, precum si alte măsuri.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea executiei bugetului local , a
bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii precum și
bugetul creditelor interne, pe trimestrul II, anul 2015.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
3. Aducerea la cunoştinţa Consiliului local a Sentinţei civile nr. 1322/21 mai
2015 pronunţată de Judecătoria Bîrlad în Ds. Civil nr. 1558/189/2015 prin care
UAT comuna Perieni a fost obligată la plata sumei de 71.862,19 lei
reprezentând contravaloarea lucrărilor executate conform contractului de
execuţie de lucrări nr. 88/14.03.2012 şi a sumei de 359,31 lei penalităţi.
Dl. Secretar comunică consiliului local că în urma deplasării la Iaşi, dl.
Primar a modificat suma pentru care dorim să facem împrumutul, respectiv
55.837 lei în loc de 108.186 lei, motivat de faptul că acesta este plafonul maxim
care poate fi acordat conform O.U.G. nr. 2/2015. Drept urmare a fost modificat
corespunzător acestei sume proiectul de hotărâre, care a fost multiplicat şi
distribuit tuturor consilierilor locali. Proiectul de hotărâre va avea următorul
titlu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în
valoare de maximum 55.837 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, precum si alte măsuri – asigurare prefinanţare a proiectelor finanţate
din fonduri europene nerambursabile din perioada de programare 2007- 2013inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectului „Investitii pentru
dotarea caminului cultural PERIENI, judetul Vaslui, in scopul revigorarii si
promovarii formatiilor de cimpoieri si jocuri populare traditionale”.
- 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.
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Secretarul comunei menţionează că proiectele de hotărâre sunt însoţite
de avizul comisiilor de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din
aparatul de specilitate al primarului.
În continuare, preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al
şedinţei ordinare anterioare a consiliului local din data de 29 iunie 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 iunie 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 contractării unui împrumut în
valoare de maximum 55.837 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, precum si alte măsuri – asigurare prefinanţare a proiectelor finanţate
din fonduri europene nerambursabile din perioada de programare 2007- 2013inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectului „Investitii pentru
dotarea caminului cultural PERIENI, judetul Vaslui, in scopul revigorarii si
promovarii formatiilor de cimpoieri si jocuri populare traditionale”.
- 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: Aşa cum aţi luat la cunoştinţă contractul de
finanţare a fost semnat. La Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2015 nu se aprobă toată
suma necesară, de 108.000 lei ci doar 50 %, aşa că acum a rămas să obţinem
împrumutul pentru suma de 55.000 lei.
Dl. consilier Arsene Adrian. Dobînzi sunt la acest împrumut?.
Dl. primar: Nu sunt dobînzi mari. Acum sunt cele mai mici dobânzi.
Ministerul de Finanţe tocmai de aceea acordă aceste împrumuturi, să ajute
autorităţile administraţiei publice locale pentru a asigura cofinanţarea
proiectelor .
Preşedintele de şedinţă: Dacă mai sunt consilieri care doresc să se înscrie
la cuvînt?
Dacă nu 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 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de
maximum 55.837 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a
Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum si alte măsuri – asigurare prefinanţare a proiectelor finanţate din
fonduri europene nerambursabile din perioada de programare 2007- 2013inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectului „Investitii pentru
dotarea caminului cultural PERIENI, judetul Vaslui, in scopul revigorarii si
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promovarii formatiilor de cimpoieri si jocuri populare traditionale”, a fost
adoptat.
Preşedintele de şedinţă: Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre de
la punctul doi.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea executiei bugetului local , a
bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii precum și
bugetul creditelor interne, pe trimestrul II, anul 2015.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă: Dacă dl. primar doreşte să mai spună ceva.
Dl. primar: Materialele au fost comunicate fiecărui consilier local.
Conform legii finanţelor publice, după fiecare trimestru este necesar să
prezentăm în şedinţă publică execuţia bugetului pe anul în curs. D-na
contabil a întocmit execuţia bugetară la sfărşitul trim.II 2015, care se
regăseşte în anexele nr. 1 şi 2 la proiectul de hotărâre, atât la secţiunea de
venituri cât şi la cheltuieli.
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 , privind aprobarea executiei bugetului local , a
bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii precum și
bugetul creditelor interne, pe trimestrul II, anul 2015.
Cine este pentru? 12 voturi .
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de la punctul doi a fost
aprobat.
Preşedintele de şedinţă: Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi.
3. Aducerea la cunoştinţa Consiliului local a Sentinţei civile nr. 1322/21
mai 2015 pronunţată de Judecătoria Bîrlad în Ds. Civil nr. 1558/189/2015 prin
care UAT comuna Perieni a fost obligată la plata sumei de 71.862,19 lei
reprezentând contravaloarea lucrărilor executate conform contractului de
execuţie de lucrări nr. 88/14.03.2012 şi a sumei de 359,31 lei penalităţi.
Dl. Primar precizează că sentinţa civilă a fost multiplicată şi comunicată
fiecărui consilier local. Este vorba despre lucrări efectuate la Şcoala din satul
Perieni conform unui contract din martie 2012 care nu a mai fost plătit de către
fosta conducere a primăriei. Din câte a înţeles dl. Huiban Valeriu, membru în
comisia de recepţie a semnat procesul verbal de recepţie abia acum căteva luni.
Motivul invocat de acesta a fost că a semnat atunci când a văzut că sunt
efectuate toate lucrările. Eu nu am găsit la primărie nici factura. Societate în
cauză ne-a notificat şi a cerut plata lucrrărilor efectuate iar în cele din urmă ne-a
acţionat în judecată.
Dl. Consilier Arsene Adrian: Dar cine a semnat această factură, de
execuţie a lucrărilor?.
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Dl. Primar: Din cîte a văzut este semnată de fostul primar, dl. Iacob.
Soliită d-lui secretar să aducă de la dosar o copie a facturii şi să o prezinte
consilierilor.
Dl. Secretar aduce o copie a facturii şi a prezintă consilierilor.
După consultarea acesteia , rezultă că este semnată de dl. Iacob Alexandru care
era în acea perioadă primarul comunei. De altfel şi contractul de lucrări este
semnat tot de el în calitate de primar.
Dl. Primar: Este sentinţă judecătorească şi trebuie să o ducem la
îndeplinire. Numai că vom plăti eşalonat, conform legii, deoarece nu avem toţi
banii necesari.
Preşedintele de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară şedinţa
închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL COMUNEI PERIENI,

Consilier,
Geles Mihai

Buzamăt Dănuț

