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PROCES VERBAL
Încheiat azi 31.05.2016 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.524 din 27.05.2016 în
baza Dispoziţiei nr.134/27.05.2016.
D-na secretar dă citire și supune spre aprobare procesului –verbal de la ședința ordinară din
28.04.2016 , 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 – aprilie -2016.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
2. Proiect de hotărâre referitor la : acordarea unui ajutor de urgență , d-nei Ghelbănoiu
Ecaterina .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
3. 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 – aprilie -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.30.
2.Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgență , d-nei Ghelbănoiu
Ecaterina .
Preşedintele de ședință , domnul Pătrașcu Dorin Stelian 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.31.
3. Întrebări ,interpelări.
Secretarul comunei , Gheorghe Claudia informează consilierii locali , că potrivit Legii
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice și demnităților publice , pentru
modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea , organizarea și funcționarea
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Agenției Naționale de Integritate ,precum și pentru modificarea și completarea altor acte
normative,, cu modificările și completările ulterioare , până pe data de 15 iunie a.c. trebuie să își
depună declarațiile de avere și declarațiile de interese, totodată distribuind și formularele
declarației de interese și declarației de avere pentru a le completa .
Nefiind alte discuții , iar ordinea de zi a fost epuizata domnul preşedinte de şedinţa
declară închise lucrările şedinţei ordinare de consiliu din 31 mai 2016.
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