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PROCES VERBAL
Încheiat azi 28.01.2016 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 ,care a făcut
prezenta , arătând că sunt prezenți toți 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.23 din
22.01.2016 în baza Dispoziţiei nr.6/22.01.2016.
D-na secretar dă citire si supune spre aprobare procesele-verbale de la sedința ordinară
din 09.12.2015 și de la ședința extraordinară din 21.12.2015,care au fost aprobate în unanimitate
.
Președinte de ședință este domnul Mitroi Ștefănel - consilier local , conform HCL nr.58
din 09.12.2015 .
Înainte de prezentarea ordinei de zi , primarul comunei Pîrșcoveni , domnul Matei
Dumitru-Dănuț , arată că potrivit art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 , în calitate de inițiator
retrage de pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre și anume :
1. Proiectul de hotărâre nr.5 referitor la stabilirea tarifelor de bază lunare/mp la chiriile
pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință aflate în domeniul public
și privat al comunei , pentru anul 2016 .
2. Proiectul de hotărâre nr.6 referitor la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui
spațiu, pentru cabinet stomatologic , în suprafață totală de 53,57 mp, situat în corpul de clădire
Bloc pentru specialisti din str.Dealul Morii nr.97, apartinând domeniului public al comunei
Pîrșcoveni, Județul Olt .
motivat de faptul că reprezentanții Instituției Prefectului ne-au atras atenția că nu putem să
stabilim tarife de bază /mp la chirii fără rapoarte de evaluare a spațiilor respective întocmite de
experți evaluatori, urmând ca acesta să intre în dezbatere în ședință după întocmirea acestora , cât
privește închirierea spațiului acesta va intra în dezbatere la viitoarea ședință a consiliului local
dar sub o altă formă pentru că s-a ajuns la concluzia că și un cabinet stomatologic face parte din
categoria cabinetelor medicale și poate beneficia de prevederile HG nr.884/2004 privind
concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale cu modificările și completările
ulterioare , consideră că un cabinet stomatologic este necesar în comună iar acest proiect este
amânat de ceva timp .
Președintele de ședință dă citire ordinei de zi modificată după retragerea celor două
proiecte de hotărâre și anume :
1.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat la nivelul unității administrativ teritoriale , comuna Pîrșcoveni, Județul Olt ,
pentru anul școlar 2016-2017. – Inițiator Matei Dumitru-Dănuț – Primar ;
2.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 decembrie - 2015 . - Inițiator Matei Dumitru-Dănuț-Primar ;
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3.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea Planurilor de delimitare a U.A.T. Comuna
Pîrșcoveni , Județul Olt . - Inițiator Matei Dumitru-Dănuț-Primar ;
4.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Pîrșcoveni , pe trim.IV/2015 . - Inițiator Matei Dumitru-Dănuț-Primar ;
5.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Pîrșcoveni . - Inițiator
Matei Dumitru-Dănuț-Primar ;
6.Discuții , întrebări.
Supusă la vot ordinea de zi modificată prin retragerea celor două proiecte de hotărâri este
aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat la nivelul unității administrativ teritoriale , comuna Pîrșcoveni, Județul Olt ,
pentru anul școlar 2016-2017.
Preşedintele de ședință domnul Mitroi Ștefănel arată că ,întrucât materiale care însoțesc
proiectele de hotărâre au fost înaintate consilierilor locali în termen legal , aceste au fost
analizate și dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii , pentru a nu mai pierde timpul cu
prezentarea acestora , 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.2.
2.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 decembrie - 2015 .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel 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.3.
3.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planurilor de delimitare a U.A.T. Comuna
Pîrșcoveni , Județul Olt .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel 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.4.
4.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Pîrșcoveni , pe trim.IV/2015 .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel 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.5.
5.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Pîrșcoveni .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor
de specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărare .
Domnul consilier Postolache Marin întreabă dacă sunt vacante două funcții publice .Răspunde
secretarul comunei că da sunt vacante două funcții publice de execuție și anume o funcția publică
clasa I pe studii superioare în compartimentul contabilitate ,impozite și taxe locale rămasă
vacantă prin transferul doamnei Guran Nina și o funcție publică clasa a III-a pe studii medii în
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compartimentul de asistență socială .Nefiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului
de hotărâre .Supus la vot este aprobat cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.6.
6. Întrebări ,interpelări.
Președinte de ședință propune înscrierea consilierilor locali la discuții. Se înscrie la
cuvânt domnul consilier Postolache Ion , lista rămânând deschisă .
Domnul consilier Postolache Ion solicită prezentarea lunară în cadrul ședințele
consiliului local a cheltuielilor efectuate în cadrul Primăriei Pîrșcoveni pe luna anterioară.
Nemaifiind alte discuții , iar ordinea de zi a fost epuizata domnul preşedinte de şedinţa
declară închise lucrările şedinţei ordinare din luna ianuarie 2016.

PRESEDI2TE ȘEDI2ȚĂ,
Ștefănel MITROI
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SECRETAR COMU2Ă ,
Claudia GHEORGHE

