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PROCES VERBAL
Încheiat azi 28.03.2016 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.497 din 24.03.2016 în
baza Dispoziţiei nr.32/24.03.2016.
D-na secretar dă citire și supune spre aprobare procesele –verbale de la ședința ordinară
din 02.02.2016 , ședința extraordinară din 15.02.2016 și de la ședința extraordinară din 29.02.2016
, care au fost aprobate în unanimitate .
Președinte de ședință este domnul Mitroi Ștefănel - consilier local , conform HCL nr.58
din 09.12.2015 .
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 lunilor – ianuarie-februarie -2016.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
2. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a
Riscurilor(PAAR) la nivelul comunei Pîrșcoveni pe anul 2016.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
3. Proiect de hotărâre referitor la :Modalitatea de identificare a beneficiarilor prevederilor
Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate , precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
4. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea documentației tehnico-economice pentru
execuția lucrării ”Reparații străzi prin împietruire : Str.Livezii , Str.Câmpului , Str.Grozăvești ,
Str.Vâlsănești , Str.Independenței , Str.Libertății , Str.Potcoava Mică , în comuna Pîrșcoveni ,
județul Olt .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
5. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea documentației tehnico-economice pentru
realizarea investiției de interes local ”Asfaltare Uliță Sătească Nr.50, Strada Amurgului în Satul
Olari și Asfaltare Potcoava Mare în Satul Pîrșcoveni , Comuna Pîrșcoveni , Județul Olt ”.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ,
6. Proiect de hotărâre referitor la : Rectificare buget local al comunei Pîrșcoveni , pe anul
2016/var.2
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
7. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea completării obiectului secundar de activitate
al S.C. IMAGE GROUP PÎRȘCOVE I S.R.L.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
8. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea încheierii unui nou contract de prestări
servicii - coregrafie dansuri populare al Ansamblului Folcloric BRÂULETUL din comuna
Pîrșcoveni .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
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9. Proiect de hotărâre referitor la : alegea președintelui de ședință pentru lunile : aprilie ,
mai , iunie .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
10. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea oportunității și necesității participării
comunei Pîrșcoveni la Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , cu proiectul
”Modernizare drumuri de interes local în comuna Pîrșcoveni, județul Olt ” , cu finanțare
nerambursabilă .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
11. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea elaborării documentațiilor necesare
autorizării funcționării Sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
12.Raport de activitate pe anul 2015 al domnului Matei Marian-viceprimar.
13.Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pe anul 2015.
14. 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 lunilor – ianuarie-februarie -2016.
Preşedintele de ședință domnul Mitroi Ștefănel 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 .Se înscrie la cuvânt
domnul consilier Postolache Marin ,lista rămânând deschisă .
Domnul consilier Postolache Marin întreabă câți profesori beneficiază de abonament
,arătând că dumnealui nu-i decontează nimeni transportul că se duce la serviciu .
Răspunde domnul consilier Vărzaru George fiind și cadru didactic la Școala Pîrșcoveni că
toți care sunt trecuți pe tabele anexate la proiectul de hotărâre , citind textul de lege în baza
căruia se acordă acest drept.
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre. Supus la vot
este aprobat cu 10 voturi pentru și o abținere domnul consilier Postolache Marin adoptându-se
Hotărârea nr.16.
2.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a
Riscurilor(PAAR) la nivelul comunei Pîrșcoveni pe anul 2016.
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor de
specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărare . Se
înscrie la cuvânt domnul consilier Postolache Ion și Drușa Stelian.
Domnul consilier Postolache Ion întreabă dacă este prevăzut în PAAR și un proiect de
regularizare a râului Olteț pentru că izlazul de la Olari este mâncat de râul Olteț .
Răspunde dl. consilier Drușa Stelian că zona este prevăzută în anexa 4 la PAAR.
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărare .Supus la vot
este aprobat cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.17.
3.Proiect de hotărâre referitor la Modalitatea de identificare a beneficiarilor prevederilor
Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate , precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate .
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 Ion arată că este o lege dată pe care trebuie să o respectăm.
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.18.
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4.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
execuția lucrării ”Reparații străzi prin împietruire : Str. Livezii , Str. Câmpului , Str. Grozăvești ,
Str. Vâlsănești , Str. Independenței , Str. Libertății , Str. Potcoava Mică , în 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 . Se
înscrie la cuvânt domnul consilier Mitroi Ștefănel ,Postolache Marin , Postolache Ion.
Domnul consilier Mitroi Ștefănel întreabă care sunt străzile pe satul Olari .
Domnul viceprimar explică care sunt străzile din satul Olari prevăzute în proiect pentru a fi
pietruite : Str. Livezii , Câmpului , Grozăvești ,Vâlsănești și Independenței iar Libertății și Potcoava
Mică sunt pe satul Pîrșcoveni .
Domnul consilier Chera Virgil arată că referitor la drumuri satul Butoi a fost soluționat
prin asfaltare , iar satul Olari a rămas descoperit foarte rău .
Domnul consilier Postolache Ion arată că strada Vâlsănești este cea mai urâtă stradă sunt
foarte multe familii care își ia apă de la fântâniță.
Răspunde dl. viceprimar că noi ne încadrăm în banii existenți .
Domnul consilier Vărzaru George arată că putem să venim cu amendamente dar să venim
și cu sursa de finanțare .
De asemenea domnul consilier Postolache Ion arată că lucrarea va fi 0 pentru că s-a văzut
ce s-a făcut în decembrie cu aceiași sumă . Dacă în decembrie s-a mers pe 25 m ,in comparație cu
decembrie nu se va face nimic .
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărare .Supus la vot
este aprobat cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.19.
5.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
realizarea investiției de interes local ”Asfaltare Uliță Sătească Nr.50, Strada Amurgului în Satul
Olari și Asfaltare Potcoava Mare în Satul Pîrșcoveni , 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 hotărâre . Se
înscrie la cuvânt domnul consilier Postolache Ion lista rămânând deschisă .
Domnul consilier Postolache Ion arată că i se par puțini bani , suma este foarte mică
raportat la lucrarea de betonare făcută pentru că știe că asfaltul este mai scump .
Răspunde domnul primar că se face comparație cu Ulița Morii dar acolo este betonată
strada , iar betonul este mai scump , cât privește proiectul și devizul lucrării de asfaltare este
făcut de către un proiectant căruia ia spus să scoată cel mai mic preț .
Nemaifiind 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.20.
6. Proiect de hotărâre referitor la : Rectificare buget local al comunei Pîrșcoveni , pe anul
2016/var.2
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor de
specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărâre . Se
înscrie la cuvânt domnul consilier Postolache Ion lista rămânând deschisă .
Doamna contabil prezintă raportul de specialitate aratând că la proiect de hotărâre
inițial , domnul primar adaugă un amendament în sensul că se suplimentează cu suma de 35 mii
lei Cap.70.02.02.01-71.01.30 alimentare cu apă alte active fixe și se diminuează cu suma de 35
mii lei Cap.84.02.03.01-71.01.01. Drumuri și poduri construcții , banii se ia de la rigole pentru
plata garanției de bună execuție de 4,5% SC Cafmin SRL pentru investiția alimentare cu apă și
canalizare (garanție ) , pentru a putea primi Primăria ultima tranșă de la A.F.M.
Domnul primar arată că societatea care a executat investiția -Sistemul de alimentare cu
apă și canalizare nu a reușit să semene gazonul și ne-au dat banii înapoi, ei trebuiau să semene
gazon și nu au făcut-o din cauză a două motive : unul era prea târziu se intrase în iarnă și doi nu
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mai era suprafața de teren pe care să fie semănat, era trecut în proiect dar suprafața nu exista în
teren. Capitolul Alimentare cu apă a fost suplimentat ca urmare a sesizării AFM care a verificat
contul de garanții și a constat că nu avem bani în cont pentru a plăti constructorului garanția de
bună execuție pe care trebuie să o restituim iar o parte din aceasta se păstrează în cont timp de
60 luni .
Domnul consilier Postolache Ion arată că aici de vină este proiectantul .
De asemenea dl primar arată că au fost făcute niște cheltuieli la stația de Epurare , am
fost nevoiți să ținem pompele în funcțiune non stop să nu înghețe și că au fost puse și niște
radiatoare .
Domnul consilier Postolache Marin întreabă cine suportă cheltuielile pentru robineții
stradali și când putem să ne racordăm la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare .
Răspunde dl. primar de către noi toți . Mai întâi trebuie obținute autorizațiile de
funcționare pentru care trebuie întocmite niște documentații pe baza cărora ne autorizează ,
procedura este foarte anevoioasă și complicată .
Domnul viceprimar precizează ca robineții stradali vor funcționa pe o perioadă de 6 luni
după care se scot.
Nemaifiind 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.21.
7. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea completării obiectului secundar de activitate
al S.C. IMAGE GROUP PÎRȘCOVE I S.R.L.
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor de
specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărâre . Se
înscrie la cuvânt domnul consilier Postolache Ion lista rămânând deschisă .
Domnul consilier Postolache Ion întreabă dacă este personal calificat în cadrul societății
pentru executarea lucrărilor propuse , atunci de ce le trecem de dragul de a le trece.
Domnul consilier Vărzaru George este de acord să le lărgim plaja de activitate .
Dl. consilier Postolache Ion consideră că noi ca și consiliu local avem o responsabilitate
pentru că această societate funcționează pe lângă noi . Dumnealui arată ca a fost de acord cu
proiectul pentru panificație și nu cu peisagistică.
Dl consilier Postolache Marin întreabă de către cine a fost luat proiectul de panificație ,de
Comuna Cîrlogani .
Domnul viceprimar arată că au fost 8 localități înscrise în proiect dar faptul că noi nu am
avut spațiu , ne cereau să avem 100 mp ,am renunțat la panificație și l- am modificat în
peisagistică .
Domnul consilier Postolache Marin propune mai întâi să-i școlarizăm iar referitor la spațiu
arată că s-a concesionat pe nimic la Triță Făniță .
Domnul consilier Chera Virgil propune să le dăm posibilitatea să-și găsească lucrări,
consideră că este un lucru util să pătrunde pe piața muncii.
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre .Supus la vot
este aprobat cu 11 voturi pentru , cu mențiunea făcută de către d-l consilier Postolache Ion că
unele lucrări sunt aberante , adoptându-se Hotărârea nr.22.
8. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea încheierii unui nou contract de prestări
servicii - coregrafie dansuri populare al Ansamblului Folcloric BRÂULETUL din comuna
Pîrșcoveni .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor de
specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărâre .
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.23.
Domnul consilier Drușa Stelian întreabă ce alte activități culturale se mai desfășoară în
comună în afara acestui Ansamblu Folcloric Brâulețul .
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Domnul consilier Chera Virgil consideră că norma de lucru a referentului cultural nu se
justifică propune să fie deschis Căminul Cultural cel puțin două ore duminica pentru că o să
înceapă și campania electorală .
Doamna secretar arată că referentul cultural are și alte atribuții în cadrul Primăriei în
afară de cele culturale ,am discutat cu d-na referent iar la ședința viitoare va prezenta Programul
de activități culturale pe anul 2016 .
Răspunde dl.viceprimar arată că sa încercat să se dea discotecă într-un timp în Căminul
Cultural dar nu a venit nimeni , e sinistru Căminul Cultural .
9. Proiect de hotărâre referitor la : alegea președintelui de ședință pentru lunile : aprilie ,
mai , iunie .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor de
specialitate. Avizul comisiilor este favorabil . Următorul pe listă este domnul consilier Pătrașcu
Dorin Stelian . Discuții pe marginea proiectului de hotărâre . 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.24.
10. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea oportunității și necesității participării
comunei Pîrșcoveni la Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , cu proiectul
”Modernizare drumuri de interes local în comuna Pîrșcoveni, județul Olt ” , cu finanțare
nerambursabilă .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor de
specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărâre .
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.25.
11. Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea elaborării documentațiilor necesare
autorizării funcționării Sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor de
specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărâre .
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.26.
12.Raport de activitate pe anul 2015 al domnului Matei Marian-viceprimar.
13.Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pe anul 2015.
Au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2015 de către domnul viceprimar Matei
Marian și de către domnii consilieri locali .
14. Intrebări ,interpelări.
Nefiind alte discuții , iar ordinea de zi a fost epuizata domnul preşedinte de şedinţa
declară închise lucrările şedinţei ordinare de consiliu din 28 martie 2016.

PRESEDI2TE ȘEDI2ȚĂ,
Ștefănel MITROI
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SECRETAR COMU2EI ,
Claudia GHEORGHE

