ROMANIA
JUDETUL VASLUI
C)MUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES

-

VERBAL,

lncheiat astazi 04 septembrie 2019, in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local
Deleni, judetulVaslui, 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). art.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.227 din 30 august 2019, emisa de primarui irrterimar 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 1 1.
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.
ParticipadeasemeniconsilieruljLrridicTrifuSilviana.

.

ln continuare domnul Dandes Sandu, secretarul comunei Deleni, da citire procesului
verbal al sedintei anterioare,conformart.l33,alin.(15) dinOUGnr.5712019privind 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 ad,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 consllieri prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat in
unanimitate.

Domnul primar interimar Esanu Doru, da citire proiectului orclinei de zi a sedintei a carui
initiatoreste, conform art. 135, alin.(1) si (7) , dupa cum urmeaza.

1. proiect de hotarare privind alegerea

presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni,

septem brie-noiembrie 241 9.

2.
3.

proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie vacante de consilier,
grad profesional asistent, in functie publica de nivel inferior-grad profesional debulant,
modificarea organigramei si a statului de functii al u.A.T.Deleni;
proiectde hotarare privind stabilirea pretului la cultura de lucernafuraj coasa a lll-a pentru
suprafata de 11,00 ha si stapceta furaj coasa a ll-a in suprafata de 8,00 ha, aflat in
administrarea Consiliului local Deleni ;

Domnul primar interimar Esanu Doru, arata ca aceasta este proiectul ordinei de zi a sedintei
propuse pe care o suPune la vot
.

Proiectul ordinei de zi a sedintei este aprobat in unanimitate.

Domnul primar interimar Esanu Doru, intreaba pe domnii consilieri daca mai sunt si alte
probleme de adaugat pe ordineadezi a sedintei de astazi , sa se prezinte in ordine '
partea domnilor consilieri.
Se constata ca nu sunt formulate propuneri cu alte probleme din
cu nr'7949 din
Domnul Esanu Doru -primar interimar, doreste sa aduca in discutie adresa
general cuprinzand valorile
O3.O9.2O1g de la Gaz Est Vaslui, prin care se ataseaza Devizul
estimative la conducta de distributie gaza naturale in localitatea Deleni-zona Margineni. Aceasta
adresa se va discuta Ia sfarsitul sedintei dupa epuizarea ordtnei de zi,
zi,
Domnul Esanu Doru, primar interimar, propune a se trece la primul punct al ordinei de
si anume:

-proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei
local.
luni, septembrie-noiem brie 2019, care sa conduca lucrarile sedintelor consiliului
Roaga se se faca propuneri prin inscrieri la cuvant'

Domnul Esanu Doru, primar interimar, propune ca presedinte de sedinta sa fie domnul
consilier Anton Valerica.
deoarece
Domnul consilier Palalae Vasile , propune pe doamna consilier Vulpe Lenuta,
nu a concius nici o sedinta in acest mandata'

se supune votului deschis prin ridicare de maini prima propunere, prin care este
desemnat domnul eonsilier Anton Valerica ca presedinte de sedinta'
Valentin) si o
Cu un r..lumar 8 voturi pentru, 2 voturi impotriva ( Ciulei Valerian si Bot
este ales presedinte de
abtinere (Anton Valerica -care nu partivipa Ia vot fiind persoana in cauza)
sedinta pentru urmatoarele 3luni'
preia conducerea
Domnul consilier Anton Valerica, in calitate de presedinte de sedinta,
zi, deoarece primul s-a
lucrarilor de astazi si propune a se trece la al doilea punct al ordinei de
epuizat.
de
-proiect cle hotarare privind transformarea functiei publice de executie vacante
profesional
debutant,
consilier, grad profesional asistent, in functie publica de nivel inferior-grad
moclificarea organigramei si a statului de functii al U.A.T.Deleni;

prezenta proiectul de
Se da cuvantul domnului primar interimar Esanu Doru, pentru a
hotarare , a carui initiator este.
a statului
Domnul Esanu Doru, prezinta domnulor consilieri, modificarea organigramei,
grad proferional asistent sa se
de functii in sensul ca o functie publica de executie clasa l,
deoarece a scos la concurs
transforme in nivel inferior la debutant. Propune aceasta modificare
an in specialitate'
postul respectiv si nu se prezinta nimeni datorita conditiilor de vechime de un
la concurs daca
Spera ca dupa modifiearea nivelului postului respectiv sa se inscie
zootehnist'
intrunesc conditiile de specialitate respectiv inginer agronom, horticultor,

precizeazaca la compartimentul agricol sunt multe lucrari ramase in urme , iar un singur
functionar nu face fata. Sunt probleme cu pamantul care sunt degiversate'

Domnul consilier Anton Valerica, 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, care este aprobat cu unanimitate de voturi..
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece la urmatorul
punct de pe ordinea de zi si anume
.

Proiect de hotarare privind stabilirea pretului Ia cultura de lucerna furaj coasa al ll-a
pentru suprafata de 11,00 ha si suprafata de 8,00 ha sparceta-furaj, coasa a ll-a, aflat in
administrarea Consiliului local Deleni
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 1 1,00 ha teren cu
cultura de lucerna furaj coasa a lll-a , eare este utmeaza a fi cosita si vanduta catre populatia din
comuna care au anumale. Arata ca a formulat propunerea de a se stabili un pret de vanzare de
100 lei / ha, deoarece aceasta este slaba cantitativ, dar se inpune a fi cosita deoarece
imbatraneste si se scutura si se usuca si nu mai poatefi valorificata din cauza secetei prelungite.
Cu privire la suprafata de 8,00 ha teren cu cultura de sparceta coasa a ll-a, precizeaza ca a pus
un pret modic de 25 leiiha, datorita faptului ca furajul este foarte putin crescut, sr,tnt portiuni unde
nu se poate valorifica nimic.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, roaga pe domnii consilieri sa se
inscrie la cuvant , Se inscrie domnii consilieri Florea Vasile, Palalae Vasile si Popa lrinel.
Se da cuvantul in ordinea inscrierilor, respectiv Florea Vasile.
Domnul consilier Florea Vasiele, formuleaza propunerea de a se stabili un pret de 50 lei pe
ha deoarece din cauza secetei aceasianu a crescut. Cu privire la pretul cie la sparceta considera
ca este bine sa fie data gratuit in vederea curatirii terenului deoarece furaj ntr este pentru a fi
vandut.
Se da cuvantul domnului Palalae Vasile, care arata ca pretul propus pentru lucerna este
acceptabil dar la cultura de sparceta propune ca cele trei familii pe care domnul primar le stie,
care au fost avantajati la coasa a doua, sa se duca sa ia si suprafata de sparceta in mod egal sau
daca nu accepta, propune sa fie data gratuita deoarece nu se va depune nicio cerere la acesta
suprafata si va ramane masa vegetativa sa se usuce, ceea ce va impiedica cultura in anul
urmator.
Se da cuvantul domnului consilier Popa lrinel, atata ca nu poate fi data la pasunat,
deoarece aceasta intra pe iarna cu radacina desvelita si ingheata, iar anul urmator aceasta
cultura poate disparea . Propune sa fie data gratis la acele persoane care doresc, sa fie cosita,
greblata si ridicata in vederea curatirii terenului respectiv.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, intreaba pe d-nii consilieri daca
mai sunt alte discutii la acest punct prezentat.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, aduce la cunostinta ca nu mai
suntdiscutii laacestpunctsi roaga asetrecelaaprobarea propunerii lapretul de100 lei/hala
cultura de lucerna furaj coasa a lll-a.

Cu majoritate de 11 voturi a fost aprobat pretul la cultura de lucerna.
Se trece ta aprobare propuneriiformulate de domnii consilieri Palalae Vasile si Popa
lrinel, cu privire la atribuire cu titlu gratuit in vederea curatirii suprafetei de 8,00 ha teren cu
cuttura de sparcetafiraj, deoarece nu este ce valorifica, prin vot deschis.
Supusa la vot propunerea de mai sus este aprobata cu un numar de 11 voturi pentru.
Domnul Esanu Doru, pine in discutie adresa de la Gaz Est indicata la inceputul sedintei si
informeaza ca aceasta conducta porneste de la familia Patrichi Elena-Cotac Neculat-Popa
Vasilepana la Biserica, iar de la Cotac Neculai spre Popa lrinel pe o lungine de 1215 m. Valoarea
aceste conducte este estimata la 257 .555 lei. lnformeaza ca pe acest traseu sunt inregistrate un
numar de 40 de cereri pentru racord si se mai estimeaza a se inregistra un numar de 10 cereri
imediat. Urmeaza ca intr-o sedinta urmatoare sa prezentam un proiect de hotarare de alocare de
fonduri pentru cofinantate a extinderii acestei conducte de gaz.
ln discutie intervine domnul consilier FloreaVasile, care informeaza ca in satul Bulboaca
de la Tanase spre intersectie nici pana in prezent nu s-a rezolvat nimic, desi au fost trei proiecte
demarate din cate cunoaste el. Mai este si zona de la Anton Valerica unde trebuie extisa reteaua
deoarece cetatenii il intreaba.
Referitor la problema adusa la cunostinta de domnul Florea Vasile, domnul Esanu Doru
promite ca va face verificari la Gaz Est sa vada situatia reala. Cu privire la extinderea conductei
spre zona Anton Valerica, trebuie indrumati cetatenii sa depuna cereri la Gaz Est.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta arala ca ordinea de zi a sedintei sa epuizat si urmeaza a se discuta problemele diverse daca sunt.

Domnul Esanu Doru, primar interimar, promite ca se vor aloca fonduri pentru demarar&a
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 Deieni,
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 Donosa Neculai aduce in discutle consiliului local ca in sedinta trecuta a avut o
solicitare de scutire de majorari la impozitele locale pe care le are de achitat si doreste sa stie
care este cursul acesteia.

Domul Esanu Doru, primar interimar, arata ca discutat atunci 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.
Se constata ca nu mai sunt discutii.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, informeaza ca au epuizat si
discutiile diverse si propune inchiderea lucrarilor sedintei, care este aprobata cu votul
unanimitatii consilierilor prezenti.

Secretar general,

Anton Valeri

Dandes

