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PROCES VERBAL
Încheiat azi 30.09.2016 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.588 din 23.09.2016 în baza
Dispoziţiei nr.60/23.09.2016.
D-na secretar dă citire și supune spre aprobare procesul –verbal de la ședința ordinară din
30.08.2016 , care a fost aprobat 13 voturi pentru .
Potrivit art.10 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al
comunei Pîrșcoveni ,mandatul președintelui de ședință este de trei luni în ordine alfabetică .
In ordine alfabetică urmează d-na Chivu Marcela - consilier local , supusă la vot propunerea
pentru președinte de ședință este aprobată în unanimitate cu 13 voturi pentru .
Președintele de ședință dă citire ordinei de zi .
1.-Proiect de hotărâre referitor la : alegerea președintelui de ședință pentru lunile: septembrie
,octombrie , noiembrie .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
2.-Proiect de hotărâre referitor la : modificarea și completarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Pîrșcoveni .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
3.- Discuții , întrebări , interpelări.
Viceprimarul comunei Pîrșcoveni , domnul Matei Marian propune suplimentarea ordinei de
zi cu două proiecte de hotărâre și anume : 1.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea consumului
lunar de carburanți pentru autoturismele , mașinile și utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei
Pîrșcoveni și 2)Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanți ai Consiliului Local al
comunei Pîrșcoveni în consiliul de administrație(CA) și în comisia pentru evaluarea și asigurarea
calității(CEAC) a Școlii Gimnaziale Pîrșcoveni .
Supusă la vot ordinea de zi suplimentată este aprobată în unanimitate cu 13 voturi pentru,
punctul trei devenind punctul 5 cinci .
Se trece la discutarea ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la: alegerea președintelui de ședință pentru lunile: septembrie
,octombrie , noiembrie .
In ordinea alfabetică ,președinte de ședință a fost votată d-na Chivu Marcela cu 13 voturi
, adoptându-se Hotărârea nr.19
2.Proiect de hotărâre referitor la: : modificarea și completarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Pîrșcoveni
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 13 voturi , adoptându-se Hotărârea nr.20.
3.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru
autoturismele , mașinile și utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Pîrșcoveni .
Preşedintele de ședință , propune prezentarea avizului comisiilor de specialitate și să se
treacă la discuții . Avizul comisiilor este favorabil .
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Domnul consilier Postolache Ion întreabă cât se decontează transportul la profesori.
Răspunde dl. consilier Chera Virgil în calitate de director al Școlii Gimnaziale Pîrșcoveni că
se decontează contravaloarea unui abonament .
Domnul consilier Dumitra Ovidiu întreabă ce lucrează buldoexcavatorul de ați stabilit atâta
cotă de carburant.
Răspunde dl.viceprimar că activitățile care se fac cu acest utilaj sunt trecute în referat nota de fundamentare .
Domnul consilier Postolache Ion întreabă câte cositori cu disc se găsesc în inventarul
primăriei pentru că știe că după timpul lui Gelu erau două .
Răspunde dl. viceprimar că la acest moment sunt două cositori și că le avem și pe acele
după timpul lui Gelu dar că au fost scoase din inventar pentru că nu mai sunt funcționale iar dacă
se reparau depășeau valoarea lor din inventar .
Domnul consilier Postolache Ion arată că singura nelămurire o are cu buldoexcavatorul .
Răspunde dl.viceprimar că noi suntem obligați să stabilim cota de carburanți pentru tot
parcul auto pe care îl deține instituția deoarece vine curtea de conturi și nu ne iartă .
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre. Supus la vot
este aprobat cu 11 voturi pentru și două voturi împotrivă ,domnul Postolache Ion și domnul
Dumitra Ovidiu , adoptându-se Hotărârea nr.21 .
4.Proiect de hotărâre referitor la : Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanți ai
Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni în consiliul de administrație(CA) și în comisia pentru
evaluarea și asigurarea calității(CEAC) a Școlii Gimnaziale Pîrșcoveni
Preşedintele de ședință , doamna Chivu Marcela solicită să fie prezentat avizul comisiilor
de specialitate și să se treacă la discuții. Avizul comisiilor este favorabil .
Domnul consilier Chera Virgil propune pentru Consiliul de administrație pe consilierii
Vărzaru George și Păun Ionel iar pentru Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității pe domnul
consilier Vărzaru George pentru că este și cadru didactic .
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.22.
5. Discuții , întrebări ,interpelări.
Se înscriu la cuvânt consilierii : Dumitra Ovidiu .Mitroi Ștefănel .
Domnul consilier Dumitra Ovidiu face precizarea pentru d-na secretar că nu a solicitat
situația mijloacelor de transport prezentată și să se prezinte inventarierea utilajele agricole existente
în comună .
De asemenea dl.consilier Dumitra Ovidiu ridică o serie de întrebări :
1.Ce suprafață de izlaz comunal există concesionată la nivel de comună și unde sunt
amplasate stânele .
Răspunde dl.viceprimar că acel teren face parte din neproductiv .Pentru a vă comunica ce
suprafețe sunt concesionate să chemăm specialiștii de la camera agricolă pentru a le prezenta că nu
le știm pe dinafară .
2.Legat de ajutoarele sociale arată că din câte știe nu au dreptul să primească cei care dețin
autoturisme pentru că a observat pe lista comunicată se găsesc asemenea persoane .
Domnul viceprimar propune să fie chemată doamna de la asistență socială pentru a da
explicații .
D-na Dinu Simona –referent pe probleme de asistență socială explică că au dreptul să
beneficieze de VMG , persoanele care dețin autoturisme în proprietate mai vechi de 10 ani sau
dacă nu sunt proprietari .
Dl. ing.Sabie Constantin a prezentat situația nominală a persoanelor și a suprafețele de teren
concesionate pentru amplasarea stânelor pentru animale .
Domnul consilier Mitroi Ștefănel întreabă când se preconizează că se va face trecerea de
pietoni în zona școlii Pîșcoveni .
2

Răspunde dl.viceprimar că în cel mai scurt timp dar că are în vedere și montarea de
indicatoare .
De asemenea dl.consilier Mitroi Ștefănel propune să facem un fond să dăm la ambele școli
câte un top de coli și câte o cutie de cretă pentru că nu toți copii au bani să dea la fondul clasei .
Răspunde dl.viceprimar că știe despre ce este vorba dar că toate materialele se
achiziționează după SEAP .
Preşedintele de şedinţa anunță că ordinea de zi aprobată a fost epuizată și declară închise
lucrările şedinţei .
PRESEDI2TE ȘEDI2ȚĂ,
CHIVU MARCELA

SECRETAR COMU2EI
Claudia GHEORGHE
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