ROMANIA
JUDETUL VASLUI

c)MUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES

- VERBAL,

Incheiat astazi 27 august 2019, in sedinta ordinara de lucru a Consiliului Local Deleni, judetul
Vaslui, care are loc in localul acestuia-sala de sedint si incepe la orele 14oo.
Convocarea Consiliului Local Deleni, estefacuta in conditiile art.133, alin.(1), ar1.134, alin.(1),
lit.a), alin.(2) si (3), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul
administrativ a Dispozitiei nr.211 din 19 august 2019, emisa de primarul interimar al comunei Deleni,
judetul Vaslui.
Domnul secretar Dandes Sandu, face prezenta domnilor consilieri care participa la lucrarile
sedintei de astazi, prin apel nominal si se constata ca din totalul de 11 consilieri in functie, la sedinta
de astazi, participa 10 consilieri, lipsa fiind domnul Bot Valentin, anuntand lipsa din timp, care a
motivat ca la data sedintei va fi la operatie.
Se constata ca sedinta este statutara si legal intrunita, pentru care se declara lucrarile deschise
La lucrarile sedintei de astazi asista fara drept de vot, cetateni din comuna.
Participa deasemeni consilierul juridic Trifu Silviana.
ln continuare domnul Dandes Sandu, secretarul comunei Deleni, da citire procesului verbgl
al sedintei anterioare, conform ar1.138, alin.('15) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ.
Domnul secretar - Dandes Sandu intreaba pe domnii consilieri si pe domnul primar interimar,
daca au de formulat adaugari sau rectificari cu privire la opiniile exprimate in sedinta anterioara,
conform art,138, alin.(15) iar daca sunt sa se faca mentionarea exacta.
Se constata ca nu sunt cerute adaugari cu privire la exprimarea opiniilor acestora, rectificari
sau adaugari , cu privire la continutul procesului verbal incheiat in sedinta anterioara.
Dupa prezentarea procesului verbal al sedintei anterioare, domnul secretar supune spre
aprobare domnilor consilieri prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat in unanimitate

Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta da citire proiectului ordinei de zi a
sedintei a carei initiator este domnul primar Interinar Esanu Doru., conform art. 1 35, alin. (7) , dupa
cum urmeaza:
functiei de conducere de secretat U.A.T'Deleni, in
functia publica de conducere de secretar general al UAT Deleni, desfiintarea functiei contractuale
de consilier juridic al consiliului local Delenl, modificarea structurii organizatorice si a statului de
functii al Unitatii Administrativ Teritoariale Deleni
Z. proiect de hotarare privind stabilirea pretului la cultura de lucerna furaj coasa a ll-a pentru
suprafata de 17,64 ha aflat in administrarea Consiliului local Deleni ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a

1. Proiect de hotarare privind transformarea

;

comparlimentului de Asistenta sociala din cadrul UAT Deleni,

4.

Prezentarea Rapoartelor de activitate de catre consilierii locali, pentru perioada ianuariedecembrie 2019.

Domnul presedinte de sedinta Danu Emil, arata ca aceasta este proiectul ordineide zi
sedintei , propuse la initiativa domnului primar interinar, pe care o supune la vot

a

.

Proiectl ordinei de zi a sedintei este aprobat cu un numar de 10 voturi pentru.

Domnul presedinte de sedinta Danu Emil, intreaba pe domnii consilieri daca mai sunt si alte
probleme de suplimentat pe ordinea dezi a sedintei de astazi , sa se prezinte in ordine
.

Domnul consilier Palalae Vasile, propune sa se discute modul de functionare a iluminatului
public;

Domnul consilier Popa lrinel, prezinta cererea depusa de parintele paroh Dorofte Florin, de la
Parohia Deleni l, prin care solicita, in functie de posibilitati, alocarea de fonduri in vederea
derularii lucrarilor de constructie la casa praznicala din aceasta parohie.
Domnul Donosa Neculai, ridica problema ca a solicitat sa se puna in discutia consiliului local
aprobarea scutirii de majorari la impozitul pe care il are de achitat, motivat de faptul ca este o
suma de 5-6 mii lei iar veniturile acestuia sunt foarte mici si nu are cum sa le achite si constata ca
nu a fost inclus pe ordinea de zi.

Domnul Danu Emil, presedinte de sedinta aduce la cunostinta ca toate aceste probleme ridicate
vor fi discutate la sfarsitul sedintei la diverse, dupa epuizarea ordinei de zi, da sunt de acord.
Domnii consilieri aproba discutarea acestor probleme la sfarsitul sedintei.

al

Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta, propune a se trece la primul punct
ordinei de zi, si anume:
Prioect de hotarare privind transformarea functiei publice de conducere de secretar al
U.A.T. Deleni, in functie publica de conducere de secretar general al UAT Deleni, desfiintarea
functiei contractuale de consilir juridic al consiliului local Deleni, modificarea structirii
organizatorice si a statului de functii al Unitatii Administrativ Teritoriale Deleni

&

.

Se da cuvantul domnului primar interimar Esanu Doru, pentru a prezenta proiectul de hotarare
de la punctul unu de pe ordinea de zi, a carui initiator este.

Domnul Esanu Doru, prezinta domnulor consilieri, modificarea organigramei, a statului
de functii si a structurii organizatorice prin transformarea functiei de conducere de secretar al
UAT Deleni, in functie publica de conducere de secretar general al UAT Deleni, desfiintarea
functiei contractuale de consilier juridic al consiliului local Deleni. Cu privire la functia de consilier
juridic al consiliului local -personal contractual, aceasta se desfiinteaza deoarece este infiintat
postul de consilier juridic ca functie publica in aparatul de speciaalitate al primarului.
Mai arata ca in conformitate cu prevederile art.611 din Codul administrativ, este termen 120 de
zile de a se aproba modificarile acestea.
Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta, intreaba pe domnii consilieri daca sunt
discutii la acst punct.
Se constata ca nu sunt discutii la acest punct al ordinei de zi si se propune aprobarea acestuie
prin vot deschis prin ridicare de maini.

Cu majoritate de 10 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotarare privind transformarea
functiei publice de conducere de secretar al U.A.T. Deleni, in functie publica de conducere de
secretar general al UAT Deleni, desfiintarea functiei contractuale de consilir juridic al consiliului
local Deleni, modificarea structirii organizatorice si a statului de functii al Unitatii Administrativ
Teritoriale Deleni
.

Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta propune a se trece la punctul doi al ordinei
de zi si anume :
Proiect de hotarare privind stabilirea pretului la cultura de lucerna furaj coasa a
suprafata de 17,64 ha aflat in administrarea consiliului local Deleni .

ll-a pentru

Se da cuvantul domnului primar interimar Esanu Doru, pentru a prezenta proiectul de hotarare a
carui initiator este.
Domnul Esanu Doru, in prezentarea sa, arata ca este o suprafata de 11,64 ha teren cu cultura
de lucerna furraj coasa a ll-a , care este ajunsa la maturitate si urmeaza a fi cosita si vanduta
catre populatia din comuna care au anumale.Arata ca sunt inregistrate cereri de la doritorii de
lucerna, darse constata ca unii au solicitatsuprafete de2-4 ha, ceea ce considera ca este prea
mare si urmeaza a fi diminuata ca sa poata beneficia mai multi cetateni care au animale
inregistrate in registrul exploatatiilor. Mai precizeaza ca a propus un pret de vanzare a furajului de
lucerna cu 25o lei/ha.
Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta, roaga pe domnii consilieri sa se inscrie la
cuvant . Se inscrie domnii consilieri Balan Marius si popa lrinel.
Se da cuvantul in ordinea inscrierilor, respectiv Balan Marius.
Domnul consilier Balan Marius arata capretul propus este cam mare in functie de cantitatea si
calitatea acesteia si propune domnilor consilieri a se aproba un pret de 200 lei /ha.Mai arata ca nu
este bine sa speculam in mod comercial stabilirea pretului. Cinsidera ca pretul propus este cam
mare, iar acest amendament a fost facut si in avizul comisiei de specialitate.
Se da cuvantul domnului consilier Popa lrinel, care solicita tabelul cu cetatenii care au depus
cereri pentru lucerna sa se cunoasca de catre consilieri persoanele, precum si suprafata ceruta.
Precizeaza ca sunt persoane care vor suprafete destul de mari si considera ca trenuie avut in
vedere a se atribui in mod echitabil si in functie de numarul de animale avute in evidenta.
Formuleaza propunerea de a se stabili 200 lei t ha la lucerna furaj, deoarece considera ca este
prea mare propunerea formulata in proiectul de hotarare. ln acest sens a adus amendament in
avizul comisiei de specialitate.
Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta, intreaba pe d-nii consilieri daca mai sunt
alte discutii la acest punct prezentat.
Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta, aduce la cunostinta ca nu mai sunt discutii
la acest punct si roaga a se trece la aprobarea propunerii formulate de domnii consilieri Balan
Marius si Popa Irinel, prin vot deschis.
Supusa la vot propunerea de mai sus este aprobata cu un numar de 10 voturi pentru,
respectiv 200 lei/ha teren cu lucerna furaj coasa a ll-a.
Se trece la punctul trei al ordinei de zi si anume:
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a
Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul UAT Deleni.

Domnul presedinte de sedinta Danu Enil, da cuvantul domnului primar interimar Esanu Doru
pentru a prezenta proiectul de hotarare
.

ln expuerea sa, d-l primar interimar arata ca este necesara se aproba acest regulament la
compartimentul de asistenta sociala, pentru a avea cadrul legal de functionare si reguli bine
stabilite.Domnii consilieri au studiat materialul primit , iar daca au discutii la acesta sa se faca.
Mai informeaza pe domnii consilieri ca de la o1 septembrie 2019, va maifi un asistent social la
acest compartiment ca urmare a concursului castigat. Se arata ca in prezent mai sunt in plata un
numar de 35 de dosare de ajutor social sin 170 dosare cate erau un plata acum doi ani, dar acest
compartiment se ocupa si de alocatiile de stat pentru copii, alocatii compelementare, de
persoanele cu dizabilitati, anchete sociale, copii aflati in dificultate ai caror parinti sunt plecati la
munca in strainatate precum si alte probleme ce apartine acestui domeniu. lnformeaza ca
numarul beneficiarilor de ajutor social a scazut si in prezent nu poate acoperi efectuarea lucrarilor
de curatenie in localitate.
Domnul consilier Palalae Vasile, cere ca la aceste discutii sa fie prezent in sedinta si asistentul
social care se ocupa de aceasta activitate, poate are unele probleme pe care le intampina si ne
informeaza si pe noi.
Domnul consilier Danu Emil' presedinte de sedinta, intreaba daca sunt discutii la acest punct
prezentat. Se constata ca nu sunt inscrieri la discutii.
Se trece la aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea regulamentului de Organizare si
Functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul UAT Deleni.

Cu un numar de 10 voturi pentru a fost aprobat acest proiect de hotarare prezentat.
&

Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta, propune a se trece la punctul 4 al ordinei de
zi, si anume:
Prezentarea Rapoartelor de activitate de catre domnii consilieri in perioada ianuarie-august
2019.
Se da cuvantul fiecarui consilier in ordinea alfabetica sa-si prezinte Raportul de activitate, dupa
cum urmeaza:
D-l consilier Anton Valerica;
D-l consilier Balan Marius;
D-l consilie Ciulei Valerian;
D-l consilier Danu Emil;
D-l consilier Esanu Doru;
D-l consilier Florea Vasile;
D-na consilier Pana Moihaela;
D-nul consilier Palalae Vasile;
D-nul consiller Popa lrinel si
D-na consilier Vulpe Lenuta.
Rapoartele prezentate sunt depuse la dosarul de sedinta
Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta arata ca ordinea de zi a sedintei s-a epuizat
si urmeaza a se discuta problemele diverse ridicate la inceputul sedintei.
Domnul consilier Popa lrinel aduce la cunostinta cererea adusa de parintele paroh al parohiei
Deleni l, prin care aduce la cunostinta sa se aibe in vedere alocarea unor fonduri din bugeul
local pentru continuatea lucrarilor la casa praznicala inceputa in acest an, deoarece fondurile
.

stranse de la enoriasi suntputine si nu se poate continua cu lucrarile. Acesta roaga pe domnii
consilieri ca la urmatoarea rectificare de buget sa se aibe in vedere alocarea de fonduri pentru
casa praznicala in functie de posidilitati.
lntervine parintele Dorofte Florin si arata ca s-a primit anii din urma 10.000 lei pentru acoperis la
casa parohiala si 10.000|ei pentru fier beton, anul acesta nu s-a alocatfonduri, in schimb la
construirea bisericii din Deleni in acest an este alocata suma de 100.000 lei si crede ca este o
discriminare. Solicita sa fie sustinute financiar toate parohiile din comuna in mod echitabil.
Domnul consilier Popa lrinel arata ca la biserica din Deleni de sus s-a alocat o suma mai mare
deoarece este o constructie noua cu o valoare mult mai mare.Un avantaj major la derularea
lucrarilor la acest lacas de cult este faptul ca o familie din comuna cu initiativa se implica in
strangerea de fonduri
Domnul Esanu Doru, primar interimar, promite ca se vor aloca fonduri pentru demararea
lucrarilor la casa praznicala din parihia Deleni I si pana in toamna se va pune si acoperisul.
Domnul Donosa Neculai, in interventia sa, arata ca a formulat o cerere catre consiliul local
Deleni, prin care solicita aprobarea scutirii de majorari la plata impozitelor si taxelor locale
deoarece se ridica la o suma prea mare si nu are posibilitatea sa le plateasca.Promite ca va
achita impozitul datorat, dar sa fie scutit de majorari. A primit o adresa de la primarul comunei ca
raspuns la cerere dar nu este multumit.
.

Domnul Esanu Doru, primar interimar, arata ca va initia un proiect de hotarare in acest sens,
poate mai sunt si alte persoane in aceasta situatie si doresc sa depuna cerere- unde se va
preciza un termen limita- , dupa care se va hotara in acest sens, conform legii.
Intervine domnul Donosa Constantin, care intreaba cand se vor face drumul din zona locuintei lui,
deoarece acolo nu se aduce nici piatra n de asfaltat nici vorba.
Doamna Munteanu Mariana, intervine in discutie si intreaba pe domnul secretar unde sunt banii
de la drumul care trebuia realizat pana la locuinta ei si nu este facut, au disparul banii, mai arat*
caacesta este un hot care s-a asezat pe scaun fara rusine, a cumparat judecatorii de a castigat
procesele, are toate documentele din dosare Ia ea.Aceasta aduce amenitari sijigniri si afirma : ,,il
strang de gat; il spanzul; din cauza acestuia a plecat fata mea de acasa".
Domnul Esanu Doru, primar interimar o roaga sa se tempercze si sa nu aduca jigniri in sedinta.
Domnul consilier Palalae Vasile, ridica problema iliminatului public, si recomanda ca becurile sa
fie aprinse de la orele 20,00 sau 21,00, deoarece acuma se insereaza mai devreme.
Domnul consilier Anton Valerica, -viceprimar , da garantii ca se va ocupa de acesta problema si

va urmari sa fie inlocuite si becurile care nu maifunctioneaza.
Domnul consilier Danu Emil, presedinte de sedinta, informeaza ca au epuizat si discutiile
diverse cerute la inceputul sedinte, si propune inchiderea lucrarilor sedintei, care este aprobata cu
votul unanimitatii consilierilor prezenti.

Presedinte de sedinta,
Danu Emil

Secretar,
Dandes Sandu

