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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PERIENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Al sedintei ordinare a Consiliului local Perieni din data de 25 NOIEMBRIE.
2015.
Sedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Perieni din data de 25
NOIEMBRIE 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.451/ 19
NOIEMBRIE 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. 8808 din 20 NOIEMBRIE 2015, şi a fost
comunicata catre fiecare consilier local, împreună cu procesul verbal al şedinţei
anterioare, din data de 29 OCTOMBRIE. 2015, şi materialele de şedinţă(expuneri de
motive, proiecte de hotărâre, rapoarte ale compartimentelor de resort.)
De asemenea, au fost înştiinţate prin adresă scrisă comisiile de specialitate ale
consiliului local şi proiectele de hotărâre pentru care acestea 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 din familie 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.
Lipsește dl. consilier Lupu Adrian.
La şedinţă participă şi dl. Roşca Vasile, primarul comunei şi d-na Olaru
Vasilica, contabil.
Dl. consilier Artene Nelu președintele de ședință anunţă:
Domnilor consilieri, şedinţa este legal constituită, participă 12 din cei 13
consilieri în funcţie.
Supun la vot proiectul ordinei de zi a ședinței ordinare a consiliului local din
data de 25 noiembrie 2015 așa cum este acesta înscris pe convocarea primită de
fiecare consilier local și anume :
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Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
PERIENI pe anul 2015 – etapa NOIEMBRIE 2015.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asistării şi reprezentării Consiliului
local al comunei Perieni şi UAT comuna Perieni prin Primar, în Ds. nr.
2366/89/2011/ a1, şi Ds. 4551/189/2015 , de către un cabinet de avocatură.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
1.

Supun la vot proiectul ordinei de zi prezentat: Cine este pentru = 12 voturi.
Cu unanimitate de voturi, proiectul ordinei de zi a şedinţei ordinare a
consiliului local Perieni din data de 25 noiembrie 2015, a fost aprobat.
Secretarul comunei menţionează că proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi
aprobată sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului şi avizul comisiilor de specialitate.
În continuare, preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei
anterioare a consiliului local din data de 29 octombrie 2015.
Cine este pentru? 12 voturi.
Cine este împotrivă? Nici un vot.
Preşedintele de şedinţă: Cu 12 voturi- pentru - unanimitate, procesul verbal al
şedinţei ordinare a consiliului local din data de 29.x. 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 alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. Buzamăt Dănuţ, secretarul comunei aduce la cunoştinţa consiliului local
că dl. consilier Artene Nelu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o periodă
de 3 luni şi că această perioadă expiră mîine 30 noiembrie 2015. Pentru a
putea avea un preşedinte de şedinţă în exerciţiu şi după această dată, este
necesar să fie ales un alt preşedinte de şedinţă.
Dl. consilier Artene Nelu solicită domnilor consilieri să facă propuneri în
acest sens.
Dl. consilier Motrea Neculai propune ca preşedinte de şedinţă pe d-na consilier Rusu
Mare Lenuţa.
Preşedintele de şedinţă. Dacă mai sunt şi alte propuneri ?. Dacă nu mai sunt,
supune la vot propunerea făcută, aceea ca d-na consilier Rusu Mare Lenuţa din partea
P.S.D. să fie aleasă preşedinte de şedinţă. Cine este pentru ?.
12 voturi pentru.
Cu unanimitate de voturi, d-na consilier Rusu Mare Lenuţa a fost aleasă
preşedinte de şedinţă pentru o periodă de 3 luni.
Preşedintele de şedinţă: Supun la vot proiectul de hotărâre pentru alegerea d-nei
consilier Rusu Mare Lenuţa ca preşedinte de şedinţă a consiliului local începând cu
data de 30 noiembrie 2015. Cine este pentru ? 12 voturi pentru.
Cu 12 voturi pentru – unanimitate-, proiectul de hotărâre de la punctul unu de
pe ordinea de zi a fost aprobat.
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Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Artene Nelu: Trecem la punctul 2 de pe
ordinea de zi aprobată.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
PERIENI pe anul 2015 – etapa NOIEMBRIE 2015.
- 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, dacă sunt consilieri care doresc să se
înscrie la cuvînt cu privire la proiectul de hotărâre aflat în dezbatere.
D-na contabil Olaru Vslica preyintă cifrele cu care se rectifică bugetul local,
care sunt prevăzute şi în proiectul de hotărâre .
Președintele de ședință :
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
PERIENI pe anul 2015 – etapa NOIEMBRIE 2015.
Cine este pentru : 12 voturi.
Preşedintele de şedinţă: Cu 12 voturi pentru- unanimitate-, proiectul de hotarare de la
punctul 2 a fost aprobat.
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asistării şi reprezentării Consiliului
local al comunei Perieni şi UAT comuna Perieni prin Primar, în Ds. nr.
2366/89/2011/ a1, şi Ds. 4551/189/2015 , de către un cabinet de avocatură.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt consilieri care doresc să se înscrie la cuvînt
cu privire la proiectul de hotarare aflat in dezbatere, dacă dl. primar doreşte să mai
adauge ceva ?
Dl. primar comunică consilierilor locali că aşa după cum se ştie, comuna
Perieni trebuie să plătească peste 3 miliarde de lei vechi către S.C. ARVD
INTERNAŢIONAL TRANS S.R.L. Bucureşti, conform Sentinţei civile nr. 230 din
10 martie 2014 dată de Tribunbalul Vaslui. Această sumă reprezintă aşa zisele lucrări
executate de această societate la comuna Perieni pentru reţeaua de canalizare şi
drumul modernizat prin proiect european.
Noi am făcut şi o sesizare penală împotriva acestei societăţi către DNA Iaşi, şi
să vedem ce va rezulta în urma cercetărilor care se vor face.
De asemenea, la dosarul de executare depus de societatea care se ocupă
de falimentul S.C. ARVD INTERNAŢIONAL TRANS S.R.L. Bucureşti, pentru că
această societate este în faliment , am făcut contestaţie, care este pe rolul Judecătoriei
Bîrlad.
Avînd în vedere complexitatea acestor dosare şi faptul că nu avem în
aparatul de specialitate angajat un jurist, precum şi faptul că în această cauză a fost
până acum tot d-na avocat Suditu, eu cred că este bine ca să mergem tot cu această
doamnă avocat în aceste dosare. Aceasta va trebui să fie plătită pentru asistenţa şi
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reprezentarea în aceste dosare şi trebuie să ştie şi consiliul locasl şi să aprobe acest
lucru. De aceea am iniţiat proiectul de hotărâre aflat în dezbatere .
Dl. consilier Florea Ionel : De ce d-na contabil a spus că ei au vîndut terenul
din tarlaua Meteo.
D-na contabil; Nu am spus eu aşa ceva. Am spus doar că, consilierii din acea
perioadă au aprobat vânzarea terenului.
Se poartă discuţii de dl. consilier Florea Ionel, d-na consilier Chiper Lucreţia,
cu dl. primar, cu secretarul şi cu d-na contabil, cu privire la terenul din tarlaua Meteo
Livadă .
Dl. consilier Florea ionel: Cui s-a dat terenul din Livada Meteo, de la Geangu ?
Dl. primar. Acolo a fost dat teren d-lui Bolea Teofil.
Dl. consilier Florea Ionel : Cum se poata aşa ceva. După ce dl. Bolea Teofil a
sucit cum a vrut el un sat întreg şi a stricat casele oamenilor, le-a luat terenul de lîngă
casă, acum i s-a dat teren în tarlaua Meteo. În ce bază?.
Dl. primar: Sunt sentinţe civile prin care dl. Bolea Teofil a anulat titlurile de
proprietate emise iniţial şi am fost obligaţi să-i dăm teren de aceiaşi valoare şi
accepptat de el. Acolo a acceptat, pentru terenul pe care l-a avut prin sat, pe Poiană, în
Grop.
Dl. consilier Florea Ionel: Acel teren trebuia să fie al comunei.
Dl. secretar Buzamăt: Aşa s-a stabilit prin hotărârea consiliului local Perieni în
anul 2008, să fie în domeniul privat al comunei. A fost lotizat şi vîndute o parte din
loturi, dar deşi la Tribunalul Vaslui nu s-a dat o soluţie împotriva hotărârii de consiliu
local, Curtea de apel Iaşi a anulat Hotărârea consiliului local prin care terenul a trecut
în domeniul privat, motivat de faptul că aceasta a fost dată pentru punerea în posesie a
cetăţenilor în baza Legii fondului funciar şi nu pentru comuna Pereni, chiar dacă am
motivat că lotizarea şi vînzarea terenului se fac pentru realizarea de lucrări publice în
comună. În acest context, nu consiliul local este cel care hotărâre asupra acestui teren
ci comisia locală de fond funciar, conform Legii fondului funciar. Hotărârea de la
Curtea de apel Iaşi a rămas definitivă.
Dl. consilier Artene Nelu: Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3.
Cine este pentru ?
12 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă: Cu 12 voturi pentru- unanimitate- proiectul de hotărâre
privind aprobarea asistării şi reprezentării Consiliului local al comunei Perieni şi
UAT comuna Perieni prin Primar, în Ds. nr. 2366/89/2011/ a1, şi Ds.
4551/189/2015 , de către un cabinet de avocatură, a fost adoptat.
Presedintele de sedinte arata ca acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi a
sedintei ordinare din data de 25 noiembrie 2015 .
Multumeste pentru participare şi declară şedinţa închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Artene Nelu

SECRETARUL COMUNEI PERIENI,
Buzamăt Dănuț
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