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PROCES VERBAL
Încheiat azi 29.07.2016 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 13 consilieri din cei 13 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.558 din 25.07.2016 în baza
Dispoziţiei nr.16/25.07.2016.
D-na secretar dă citire și supune spre aprobare procesului –verbal de la ședința ordinară din
23.06.2016 , care a fost aprobat în unanimitate .
Președinte de ședință este domnul Chera Vergil - consilier local , conform HCL nr.4 din
23.06.2016 .
Președintele de ședință dă citire ordinei de zi .
1.-Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
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 – iunie -2016.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
3. -Proiect de hotărâre referitor la :revocarea HCL nr.32/2016 referitoare la aprobarea unui
ajutor de urgență doamnei Ghelbănoiu Ecaterina .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
4.- Proiect de hotărâre referitor la :aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Serviciului public de salubrizare a localităților din județul Olt .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
5.- Proiect de hotărâre referitor la : acordarea unor diplome de onoare și premii familiilor
care au împlinit 50 de ani de casătorie .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
6.- Proiect de hotărâre referitor la :organizarea celei de a X-a ediții a Sărbătorii locale
”Întâlnire cu Fiii Satului ” .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
7.- Proiect de hotărâre referitor la :aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Pîrșcoveni , pe trim II/2016.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
8.- Discuții , întrebări , interpelări.
Primarul comunei Pîrșcoveni , domnul Matei Dumitru Dănuț propune suplimentarea ordinei
de zi cu două proiecte de hotărâre și anume : 1. -Aprobarea realizării documentației tehnice de
specialitate necesare realizării investiției de interes local ”Modernizare străzi în Satele : Pîrșcoveni
, Olari ,Butoi ”, comuna Pîrșcoveni , județul Olt . și 2.- Aprobarea realizării documentației tehnice
de specialitate necesare realizării investiției de interes local ”Modernizare DC 161A și construirea
podului peste râul Olteț , Comuna Pîrșcoveni , județul Olt . Motivează că pentru realizarea acestor
investiții de interes local este necesară realizarea unor documentații tehnice de specialitate în
vederea accesării fondurilor guvernamentale pe Ordonanța 28 sau a fondurilor europene pe Măsura
7.2. Supusă la vot ordinea de zi suplimentată cu cele două proiecte propuse este aprobată în
unanimitate cu 13 voturi pentru .
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Se trece la discutarea ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni .
Preşedintele de ședință , domnul Chera Vergil arată că materiale care însoțesc proiectul
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 .
Domnul consilier Postolache Ion propune completarea alin.(2) al art.35 în sensul că:
”Ordinea de zi a ședințelor de consiliu local cât și a hotărârilor adoptate de consiliul local să se
afișeze și la celelalte aviziere din comună ”.
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre cu
amendamentul propus. Supus la vot este aprobat cu 13 voturi pentru , adoptându-se Hotărârea
nr.7.
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 – iunie -2016.
Preşedintele de ședință , 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 12 voturi pentru și unul împotrivă domnul Dumitra Ovidiu , adoptându-se Hotărârea
nr.8.
Domnul Dumitra Ovidiu motivează că pe lista transmisă de școală sunt persoane care
dețin case în proprietate în comună .
3.Proiect de hotărâre referitor la revocarea HCL nr.32/2016 referitoare la aprobarea unui
ajutor de urgență doamnei Ghelbănoiu Ecaterina
Preşedintele de ședință , domnul Chera Vergil solicită să fie prezentat avizul 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 12 voturi pentru și o abținere domnul Dumitra Ovidiu ,adoptându-se Hotărârea nr.9.
4.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Serviciului public de salubrizare a localităților din județul Olt .
Preşedintele de ședință 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 12 voturi pentru și o abținere domnul Dumitra Ovidiu , adoptându-se Hotărârea nr.10.
5.Proiect de hotărâre referitor la acordarea unor diplome de onoare și premii familiilor care
au împlinit 50 de ani de casătorie .
Preşedintele de ședință solicită să fie prezentat avizul comisiilor de specialitate. Avizul
comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărâre .
Domnul consilier Dumitra Ovidiu arată că se abține deoarece nu este de acord să se facă
circ cu oamenii .
Nefiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre .Supus la vot este
aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere domnul Dumitra Ovidiu ,adoptându-se Hotărârea nr.11.
6.Proiect de hotărâre referitor la organizarea celei de a X-a ediții a Sărbătorii locale
”Întâlnirea cu Fiii Satului ” .
Preşedintele de ședință , domnul Chera Vergil 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 și arată că a spus-o și anul trecut că nu
știe pentru ce se cheltuie banii .
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Răspunde domnul viceprimar că își aduce aminte perfect că i s-a spus că în timpul liber i se
pun la dispoziție ordinele de plată pentru ce s-au cheltuit banii .
Domnul consilier Dumitra Ovidiu întreabă de unde vin banii din încasări de la Căminul
Cultural .
Răspunde dl.viceprimar că imobilul Căminului cultural se află într-o stare deplorabilă și că
s-a depus acum 4 ani , proiect pentru modernizarea Căminului Cultural la CNI .
Intervine domnul primar și precizează că proiectul pentru modernizarea Căminului Cultural
este depus din anul 2011 la CNI dar a trebuit să participăm la cofinanțare și noi am aptat pentru
cofinanțarea la apă și canal considerând că era prioritară .
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre .Supus la vot
este aprobat cu 12 voturi pentru și unul împotrivă domnul Dumitra Ovidiu ,adoptându-se
Hotărârea nr.12.
7.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Pîrșcoveni , pe trim II/2016.
Preşedintele de ședință 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 și două abțineri ,domnul Dumitra Ovidiu și domnul Postolache Ion
adoptându-se Hotărârea nr.13 .
8.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea realizării documentației tehnice de specialitate
necesare realizării investiției de interes local ”Modernizare străzi în Satele : Pîrșcoveni , Olari
,Butoi ”, comuna Pîrșcoveni , județul Olt .
Preşedintele de ședință solicită să fie prezentat avizul comisiilor de specialitate. Avizul
comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărâre .
Domnul consilier Mitroi Ștefănel propune ca dacă se asfaltează străzile să fie prioritară
Strada Bisericii din satul Butoi .
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre .Supus la vot
este aprobat cu 13 voturi pentru , adoptându-se Hotărârea nr.14.
9.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea realizării documentației tehnice de specialitate
necesare realizării investiției de interes local ”Modernizare DC 161A și construirea podului peste
râul Olteț , Comuna Pîrșcoveni , județul Olt
Preşedintele de ședință , domnul Chera Vergil 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 12 voturi pentru și o abținere domnul Dumitra Ovidiu , adoptându-se Hotărârea nr.15.
Președinte de ședință arată că s-a ajuns la ultimul punct al ordinei de zi .
10. Discuții , întrebări ,interpelări.
Se înscriu la cuvânt consilierii Mitroi Ștefănel și Dumitra Ovidiu.
Domnul consilier Mitroi Ștefănel propune să se respecte Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Local care tocmai a fost aprobat iar discuțiile pe marginea proiectelor să
fie scurte și la obiect.
Domnul consilier Dumitra Ovidiu propune inventarierea tuturor utilajelor agricole și a
mijloacelor de transport .
Preşedintele de şedinţa anunță că ordinea de zi aprobată a fost epuizată și declară închise
lucrările şedinţei .
PRESEDI3TE ȘEDI3ȚĂ,
VERGIL CHERA

SECRETAR COMU3EI
Claudia GHEORGHE
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