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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PERIENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Al sedintei de îndată a Consiliului local Perieni din data de 2 septembrie
2015.
Sedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Perieni din data de 02
septembrie 2015 a avut loc în sediul Consiliului local, sala de şedinţe, de la ora
18,30.
Convocarea consilierilor la sedinta s-a facut in baza Dispozitiei nr.350/ 01.09.
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. 6241din 01.09. 2015, şi a fost comunicata
catre fiecare consilier local.
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 de hotărăre
aflat în dezbatere a fost comunicat consilierilor locali la şedinţa ordinară din
27.08.2015.
Proiectul ordinei de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisarea dispozitiei
de convocare şi a proiectului 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 11 consilieri din
totalul de 13 în funcţie.
Lipseşte dl. consilier Lupu Adrian şi D-na consilier Nedelcu Gabriela.
La şedinţă participă şi dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Artene Nelu, supune la vot proiectul
ordinei de zi conform convocării şi anume :
1. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii investiţiei “ Reţea de
alimentare cu apă din cartierul de locuinţe Livada Meteo- comuna Perieni”, către
S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
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Cine este pentru ? 11 voturi.
Cu unanimitate de voturi, proiectul ordinei de zi a şedinţei de îndată a
consiliului local Perieni din data de 02.09. 2015 a fost aprobat.
Dl. consilier Florea Ionel, întreabă dacă sunt aceleaşi materiale care au fost
transmise la şedinţa din 27 august 2015.
Dl. secretar răspunde că este vorba despre reanalizarea proiectului de hotărâre
care a fost înscris şi pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 27 august 2015, dar
care atunci nu a fost adoptat, pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre fiind
necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor.
În continuare, preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei
anterioare a consiliului local din data de 27 august 2015.
Cine este pentru? 11 voturi.
Preşedintele de şedinţă: Cu 11 voturi- pentru - procesul verbal al şedinţei
ordinare a consiliului local din data de 27 august 2015 a fost aprobat.
Preşedintele de şedinţă : Trecem la dezbaterea unicului proiect de hotărâre
înscris pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi :
1. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii investiţiei “ Reţea de
alimentare cu apă din cartierul de locuinţe Livada Meteo- comuna
Perieni”, către S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă: Materialele au fost primite de fiecare consilier în parte
încă de la şedinţa anterioară, dacă dl. primar mai vrea să completeze cu ceva, dacă
sunt consilieri care doresc să se înscrie la cuvînt cu privire la proiectul de hotărâre
aflat în dezbatere.
Dl. primar Roşca Vasile: De la ultima şedinţă a consiliului local, respectiv din
data de 27 august 2015 şi până acum au mai fost 4 avarii la reţeaua de alimentare cu
apă din punctul Livadă Meteo. Oamenii noştri de la compartimentul de alimentare cu
apă cu tot cu utilajele pe care le avem, sunt şi acum acolo, lucrează pentru remedierea
defecţiunilor. Sunt şi în zona respectivă în jur de 100 de oameni care au nevoie de
apă. Nu putem să asigurăm noi acest serviciu şi consider că cea mai bună soluţie este
aceea de a delega gestiunea acestei reţele de alimentare cu apă către SC AQUAVAS
Vaslui, Sucursala Bîrlad, care de altfel şi furnizează efectiv apa consumatorilor din
acea zonă.
Am primit de la SC AQUAVAS,filiala Bîrlad adresa cu nr. 147/01.09.2015 pe
care o prezintă consiliului local şi din care rezultă că începând cu luna ctombrie 2015
societatea în cauză va mai putea livra apă în cartierul Livadă Mateo doar cu condiţia
încheierii unui contract de prestare, furnizare servicii de alimentare cu apă perfecttat
cu Primăria Perieni, în calitate de beneficiar. Deoarece, aşa cum am spus şi la şedinţa
din luna august şi o spun şi acum , preţul stabilit de noi la Perieni este mai mic decât
cel stabilit de SC AQUAVAS, vom ieşi în deficit, plus că nu avem încă capacitatea
tehnică să gestionăm toate probelemele de la reţeaua respectivă.
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Aşa cum scris şi în proiectul de hotărâre, reţeaua de alimentare cu apă din
satul Perieni, rămâne în continuare în gestiunea şi exploatarea noastră. Proiectul de
hotărâre priveşte numai reţeaua de apă din cartierul Livada Meteo de lîngă municipiul
Bărlad şi care este branşat la casa de apă a municip. Bîrlad.
Preşedintele de şedinţă. Dacă mia sunt consilieri care doresc să se înscrie la
cuvînt?
Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii
investiţiei “ Reţea de alimentare cu apă din cartierul de locuinţe Livada Meteocomuna Perieni”, către S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui.
Cine este pentru ? 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă: Cu 11 voturi pentru, unanimitate, proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
Preşedintele de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară şedinţa închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL COMUNEI PERIENI,

Consilier,
Artene Nelu

Buzamăt Dănuț

