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PROCES VERBAL
Încheiat azi 28.04.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local comunal care are loc la
sediul Primăriei com. Pîrşcoveni.
Şedinţa a fost deschisă de secretarul comunei Pîrșcoveni Gheorghe Claudia , arătând că
sunt prezenți 11 consilieri din cei 11 consilieri locali aleși .
Având în vedere prevederile art.40 alin.1 din Legea nr.215/2001 , secretarul comunei arată
că ședința se poate desfășura în condiții legale având în vedere numărul consilierilor prezenți
.Ședința a fost convocată de Primarul comunei Pîrșcoveni prin adresa nr.514 din 22.04.2016 în
baza Dispoziţiei nr.104/22.04.2016.
D-na secretar dă citire și supune spre aprobare procesului –verbal de la ședința ordinară din
28.03.2016 , care a fost aprobat în unanimitate .
Președinte de ședință este domnul Pătrașcu Dorin Stelian - consilier local , conform HCL
nr.24 din 28.03.2016 .
Președintele de ședință dă citire ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor
de transport ale cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale
Pîrșcoveni , aferente lunii – martie -2016.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
2. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Pîrșcoveni , pe trim.I/2016.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
3. Proiect de hotărâre referitor la : darea în administrare a Serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare al comunei Pîrșcoveni și a sistemelor de utilități publice aferente acestuia ,
Biroului Administrativ, Intreținere din structura aparatului de specialitate al primarului comunei
Pîrșcoveni .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
4. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru
anul 2016 , ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
5. Discuții , întrebări .
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor de
transport ale cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale
Pîrșcoveni , aferente lunii – martie -2016.
Preşedintele de ședință , domnul Pătrașcu Dorin Stelian arată că ,întrucât materiale care
însoțesc proiectele de hotărâre au fost înaintate consilierilor locali în termen legal , acestea au
fost analizate și dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii , propune prezentarea avizului
comisiilor de specialitate și să se treacă la discuții . Avizul comisiilor este favorabil .
Nefiind discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre. Supus la vot este
aprobat cu 11 voturi pentru , adoptându-se Hotărârea nr.27.
2.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Pîrșcoveni , pe trim.I/2016.
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Preşedinte de ședință , domnul Pătrașcu Dorin Stelian solicită să fie prezentat avizul
comisiilor de specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de
hotărare .
Nefiind discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărare .Supus la vot este
aprobat cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.28.
3.Proiect de hotărâre referitor la darea în administrare a Serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare al comunei Pîrșcoveni și a sistemelor de utilități publice aferente acestuia ,
Biroului Administrativ, Intreținere din structura aparatului de specialitate al primarului comunei
Pîrșcoveni .
Domnul preşedinte de ședință solicită să fie prezentat avizul comisiilor de specialitate.
Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărare .
Domnul consilier Postolache Marin arată că se abține de la vot pentru acest proiect de
hotărâre deoarece consideră că nu este în regulă și că i se pare dubios, dar nu dorește să
motiveze .
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărare .Supus la vot
este aprobat cu 10 voturi pentru și o abținere domnul Postolache Marin adoptându-se
Hotărârea nr.29.
4.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru
anul 2016 , ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni .
Domnul preşedinte de ședință , Pătrașcu Dorin Stelian solicită să fie prezentat avizul
comisiilor de specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de
hotărare .
Nefiind discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărare .Supus la vot este
aprobat cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.30.
5. Intrebări ,interpelări.
Ia cuvântul domnul consilier Postolache Marin întreabă dacă S.C.IMAGE GROUP
PÎRȘCOVENI S.R.L. a luat contract de lucrări cu Primăria pentru că a văzut că angajații acestei
societăți execută lucrări prin comună .De asemenea întreabă dacă nu putem să mai facem lucrări
cu cei care beneficiază de ajutor social .
Răspunde domnul viceprimar că la nivelul comunei pe acest an există aprobat un Plan de
lucrări pentru beneficiarii Legii nr.416 ,cât privește lucrările pe care le execută angajații de la
societate nu se regăsesc în acest plan de lucrări ,ei se mențin angajați și sunt trecuți în Revisal cu
2 ore/zi până în momentul în care își vor găsi lucrări , Primăria neavând posibilitatea să le facă
contract de muncă pe normă întreagă .
Nefiind alte discuții , iar ordinea de zi a fost epuizata ,domnul preşedinte de şedinţa
declară închise lucrările şedinţei ordinare de consiliu din 28 aprilie 2016.

PRESEDI2TE ȘEDI2ȚĂ,
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