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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PERIENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Al sedintei ordinare a Consiliului local Perieni din data de 29. 10. 2015.
Sedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Perieni din data de 29.10. 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.413/ 22
octombrie 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. 8025 din 23.10. 2015, şi a fost comunicata
catre fiecare consilier local, împreună cu procesul verbal al şedinţei anterioare, din
data de 24.09. 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 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 Bîgu Daniel.
La şedinţă participă şi dl. Roşca Vasile, primarul comunei.
Dl. consilier Artene Nelu președintele de ședință anunţă:
Domnilor consilieri, şedinţa este legal constituită, participă 12 din cei 13
consilieri în funcţie.
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Supun la vot proiectul ordinei de zi a ședinței ordinare a consiliului local din
data de 29 octombrie 2015 așa cum este acesta înscris pe convocarea primită de
fiecare consilier local și anume :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de deszăpezire si combatere a poleiului pe
drumurile din administrarea comunei, in perioada 15 noiembrie 2015– 15 martie 2016.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Local al local al comunei Perieni în Consiliul de administrație al Școlii
gimanziale nr.1 Perieni, PERIENI, pentru anul şcolar 2015-2016.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al local
al comunei Perieni în Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii
învăţământului la Școala gimnazială nr.1 Perieni, pentru anul şcolar 20152016.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru acordarea
ajutoarelor de urgență.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de către Comuna Perieni a comisionului perceput
de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în cadrul Sistemului Național Electronic de
Plată online cu cardul a taxelor și impozitelor datorate bugetului local al comunei PERIENI.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 – etapa octombrie.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției comunei Perieni cu suma de 5000 lei la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zorleni- Perieni – Pogana, pentru obținerea avizelor și
documentațiilor necesare implementării proiectului “ MODERNIZAREA RETELEI DE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN CADRUL A.D.I. ZORLENI – PERIENI- POGANA”.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.

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 29 oct. 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 02. 09. 2015.
Cine este pentru? 11 voturi.
Cine este împotrivă? Nici un vot.
Cine se abține? 1 vot. Dl. consilier Lupu Adrian. Nu am fost prezent la ședința
anterioară.
Preşedintele de şedinţă: Cu 12 voturi- pentru - și o abținere, procesul verbal al
şedinţei ordinare a consiliului local din data de 24.09. 2015 a fost aprobat.
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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 Programului de deszăpezire si combatere a
poleiului pe drumurile din administrarea comunei, in perioada 15 noiembrie 2015– 15 martie
2016.
- 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.
Dl. consilier Asene Adrian: De ce nu este trecut în Programul de deszăpezire și
buldoexcavatoarul ?.
Dl. primar Roşca Vasile: Pentru că acest utilaj a fost achiziționat prin fondurile
obținute de la G.A.L. Valea Tutovei și Zeletinului și timp de 5 ani legal acesta este al
GAL. El va fi folosit la deszăpezire, pentru că în acest scop a fost achiziționat, pentru
întreținerea drumurilor.
Președintele de ședință :
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de deszăpezire si combatere
a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, in perioada 15 noiembrie 2015– 15 martie
2016.

Cine este pentru : 12 voturi.
Cu 12 voturi pentru- unanimitate-, proiectul de hotarare de la punctul 1 a fost aprobat.
Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al local
al comunei Perieni în Consiliul de administrație al Școlii gimanziale nr.1 Perieni, PERIENI,
pentru anul şcolar 2015-2016.
- 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 ?
Dl. consilier Geles Mihai: Cine a fost desemnat anul trecut sa fie si anul acesta.
Dl. consilier Florea Ion. Sa mai schimbam ceva. Sa fie d/na Vranceanu
Valentina sau D/na Rusu Lenuta.
D/na Vranceanu Valentina si d/na Rusu Lenuta precizeaza ca este fiind
asistente medicale la Cabinetul medical din comuna, de obicei sedintele consiliului de
administratie de la scoala se tin in timpul programului lor de lucru si efectiv nu pot fi
prezente.
Dl. primar arata ca anul treccut au fost nominalizati d/nii consilieri Mitu
Neculai, invatator pensionar si dl. consilier Motrea Neculai, prospat pensionar.
Aceasta deoarece sedintele consiliului de administratie de la scoala sunt destul de
dese si trebuie sa fie desemnate persoane care au si posibilitatea sa mearga la acestea.
Dl. consilier Artene Nelu arata ca d/nii consilieri Mitu Neculai si Motrea
Neculai sunt pensionari si au timp sa mearga la aceste sedinte.
Supune la vot desemnarea d/lor consilieri Mitu Neculai si Motrea Neculai ca
reprezentanti ai consiliului local Perieni in anul scolar 2015 – 2016 .
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Cine este pentru ? 12 voturi pentru.
Supune la vot proiectul de hotarare de la punctul 2. Cin este pentru ? 12 voturi
pentru.
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotarare de la punctul 2 de pe ordinea de
zi a fost aprobat.
Presedintele de sedinta: Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al local
al comunei Perieni în Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii
învăţământului la Școala gimnazială nr.1 Perieni, pentru anul şcolar 20152016.

Dl. consilier Artene Nelu. Propun pe d/na consilier Rusu Lenuta.
D/na consilier Rusu Lenuta arata ca daca va fi in timpul liber va merge, daca
nu, nu.
Dl. Primar Rosca Vasile arata ca aceasta este o sedinta pe an de acest fel.
Presedintele de sedinta: Daca nu sunt si alte propuneri, 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 de la punctul 3 a fost aprobat.
Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi aprobata.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru acordarea
ajutoarelor de urgență.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.

Presedintele de sedinta: Daca sunt consilieri care doresc sa se inscrie la
cuvant?.
Dl. consilier Arsene Adrian; Cei care au pensie de handicap mai primesc
ajutoare de urgenta in caz de deces ?.
Dl. primar; Nu. Cine primeste ajutorul de deces de la Casa de pensii, nu mai
primeste ajutor de urgenta de la primarie.
Dl. consilier Florea Ionel: Cum se vor da aceste ajutoare de urgenta. De ce nu
se mai poate prin hotararea consiliului local cum a fost pana acum ?.
Dl. primar: Asa cum a spus si dl. secretar la sedinta trecuta, cand am retras de
pe ordinea de zi un proiect de hotarare pentru acordarea unui asemenea ajutor, de la
Prefectura VASLUI, consilierul juridic care verifica legalitatea actelor adoptate de
noi, a sunat si a spus ca nu prin hotararea consiliului local se acorda ajutoarele de
urgenta ci prin dispozitia primarului.
Dl. secretar Buzamat Danut; Asa este. Acest aspect este reglementat de Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare, unde la art. 28, alin.(2) se precizeaza ca primarii pot acorda ajutoare de
urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate, stabilite prin
hotarare a consiliului local. De asemenea, la alin.(4) se mentioneaza in cazul
decesului unei persoane din familia benefiara de ajutor social sau a unei persoane
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singure beneficiara de ajutor social, primarul poate acorda un ajutor de urgenta
care sa acopere o parte din cheltuielile de inmormantare. Fondurile necesare se
suporta de la bugetul local. Deci consiliul local aproba fondurile necesare atunci cand
se adopta bugetul local, stabileste criteriile si situatiile deosebite in care pot fi
acordate ajutoare de urgenta, dar acestea se acorda prin dispozitia primarului.
Dl. consilier Florea Ionel: Dar credem ca ne ve-ti aduce si noua la cunostinta
cand se vor da astfel de ajutoare.
Dl. primar. Da vom aduce la cunostinta consiliului local.
Dl. consilier Lupu Adrian : Am vazut ca in proiectul de hotarare sunt
mentionate ajutoare in produse alimentare, acest lucru nu poate fi de fapt un fel de
influentare a cetatenilor ?.
Dl. primar. Nu este cazul de asa ceva. In situatia in care va fi nevoie sa se
acorde astfel de ajutoare, sa avem cadrul legal aprobat, care este reprezentat de
hotararea de consiliu local.
Presedintele de sedinta: Daca nu mai sunt consilieri care doresc sa se inscrie la
cuvant, supun la vot proiectul de hotarare de la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru ? 12 voturi pentru.
Cu 12 voturi pentru, unanimitate, proiectul de hotarea a fost adoptat.
Trecem la dezbatarea proiectului de hotarare de la punctul 5 de pe ordinea de zi
aprobata:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de către Comuna Perieni a comisionului
perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în cadrul Sistemului
Național Electronic de Plată online cu cardul a taxelor și impozitelor datorate bugetului local
al comunei PERIENI.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.

Presedintele de sedinta; Daca sunt inscrieri la cuvant?
Dl. primar: Consiliul judetean Vaslui are in derulare un proiect cu finantare
europeana, la care suntem si noi parteneri, privind unor programe informatice la
registrul agricol si impozi locale. Pentru continuarea derularii acestui proiect este
necesar sa ne inscriem in Sistemul National Electronic de Plata online cu cardul a
impozitelor si taxelor locale. Pentru aceasta este necesara aprobarea consiliului local
prin care se stabileste cine suporta comisionul de 2 % aferent acestor tranzactii dar nu
mi mare de 30 lei, comision perceput de unitatile bancare.
Presedintele de sedinta: Supun la vot proiectul de hotarare de la punctul 5.
Cine este pentru ? 12 voturi pentru.
Cu 12 voturi pentru , unanimitate, proiectul de hotarare de la punctul 5 de pe
ordinea de zi a fost aprobat.
Presedintele de sedinta: Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi aprobata:
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 – etapa octombrie.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.

Daca sunt consilieri care doresc sa se inscrie la cuvant?
Dl. consilier Florea Ionel: Eu sunt pentru, cu conditia ca la urmatorea rectificare
sa punem pe ordinea de zi si constructia unor cabine pentru jucatori la terenul de
sport.
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Presedintele de sedinta. Daca nu mai sunt consilieri care doresc sa se
inscrie la cuvant, supun la vot proiectul de hotarare de la punctul 6, privind
rectificarea bugetului local, etapa octombrie.
Cine este pentru ? 12 voturi .
Cu 12 voturi pentru, unanimitate, proiectul de hotarare de la punctul 6 a fost
aprobat.
Presedintele de sedinta: Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi aprobata, si
anume:
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției comunei Perieni cu suma de 5000 lei la

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zorleni- Perieni – Pogana, pentru obținerea avizelor
și documentațiilor necesare implementării proiectului “ MODERNIZAREA RETELEI DE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN CADRUL A.D.I. ZORLENI – PERIENI- POGANA”.
- Iniţiator: Dl. Roşca Vasile, primarul comunei Perieni.

Presedintele de sedinta : Daca sunt consilieri care doresc sa se inscrie la
cuvant?
Dl. consilier Florean Ionel : Numai noi dam 5000 lei ?
Dl. primar Rosca Vasile: Pentru obtinerea avizelor la proiectul pe care il avem
prin ADI Zorleni-Perieni- Pogana, este necesar sa se obtina niste avize. Am estimat ca
suma necesar este de 5000 lei. Aceasta este necesara pentru fiecare dintre cele 3 UAT
care au format ADI.
Presedintele de sedinta: Daca nu mai sunt inscrieri la cuvant, supun la vot
proiectul de hotarare de la punctul 7.
Cine este pentru? 12 voturi.
Cu 12 voturi pentru, unanimitate, proiectul de hotarare de la punctul 7 a fost
aprobat.
Presedintele de sedinte arata ca acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi a
sedintei ordinare din data de 29 octombrie 2015. Multumeste pentru participare şi
declară şedinţa închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL COMUNEI PERIENI,

Consilier,
Artene Nelu

Buzamăt Dănuț
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