ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES _ VERBAL,

lncheiat astazi 26 septembrie 2019, in sedinta ordinara de lucru a Consiliului Local
Deleni, judetul Vaslui, care are loc in localul acestuia-sala de sedinta si incepe la orele
1400.

Convocarea Consiliului Local Deleni, este facuta in conditiile art.'133 alin.(1), arL.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.234 din 16 septembrie 2019, emisa de primarul
interimar al comunei Deleni, judetul Vaslui.
Domnul secretar general 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 11.
Se constata ca sedinta este statutara si legal intrunita, pentru care se declara
lucrarile sedintei deschise. La lucrarile sedintei de astazi asista fara drept de vot, cetateni
din comuna.
Participa deasemeni functionari publici din aparatul de specialitate al primarului :
consilierul juridic Trifu Silviana. Consilier superior Ezaru Mariana (contabil), si consilier
superior Viziru Marcela (impozite si taxe).

ln continuare domnul Dandes Sandu, secretar general UAT Deleni, da citire
procesului verbal al sedintei anterioare, conform art.138, alin.(15) din OUG nr.5712019
privind Codul administrativ.
Domnul secretar general al UAT Deleni Dandes Sandu intreaba pe domnii
consilieri si pe domnul primar interimar, daca au de formulat adaugari sau rectificari cu
privire la opiniileexprimate in sedinta anterioara, conform art,138, alin.(15) iardaca sunt
sa se faca mentionarea exacta.

Se constata ca nu sunt cerute adaugari cu privire la exprimarea opiniilor
acestora, rectificari sau modificari , cu privire Ia continutul procesului verbal incheiat
sedinta anterioara.

in

Dupa prezentarea procesului verbal al sedintei anterioare, domnul secretar
general al UAT supune spre aprobare domnilor consilieri prin vot deschis si ridicare de
maini, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

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

3

1

Proiect de hotarare privind aprobarea pricedurii de acordare a unor inlesniri la
plata, constand in scutirea de majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale
principale datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de
contribuabili ai bugetului local ai comunei Deleni, judetul Vaslui ;

2

Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local
Deleni, judetul Vaslui, care sa faca parte in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale 1 Deleni, pentru anul scolar 2019- 2020 ;
Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 167.000 lei, pentru Devizul
General de lucrari < Extindere conducta de distributie gaze naturale in
localitatea Deleni, judetul Vaslui ;

3
4

Proiect de hotare privind aprobarea sumei de 13.000 lei pentru dotarea Gentrului
Gultural Deleni ;

5

Proiect de hotarare privind actualizarea tarifului Iunar al chiriei (lei /m'z) la
spatiile inchiriate, apartinand domeniului public al comunei Deleni, judetul
Vaslui;
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Proiect de hotarare privind modificarea art.4 din H.C.L nr.912011 privind
aprobarea utilizarii unor drumuri publice pentru conectarea parcului eolian, a
punctului 3.4 din Contractul de Parteneriat pentru realizarea ,,Parcului Eolian
Deleni-Costesti-Bogdanesti", incheiat la data de 23.1 1.2011 si aprobarea
incheierii unui act aditional;

Domnul primar interimar Esanu Doru, arata ca acesta este proiectul ordinei de zi
sedintei propuse pe care o supune la vot

a

.

Proiectul ordinei de zi a sedintei este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul primar interimar Esanu Doru, intreaba pe domnii consilieri daca mai sunt

si

alte probleme de adaugat pe ordinea de zi a sedintei de astazi , sa se prezinte in ordine,
vor fi notate si supuse votului plenului .
Se constata ca nu sunt formulate propuneri cu alte probleme din partea domnilor
consilieri.

Domnul Esanu Doru -primar interimar, roaga pe domnul consilier Anton Valerica sa
preia conducerea lucrarilor sedintei in calitate de presedinte de sedinta .

Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece
primul punct al ordinei de zi si anume:

la

Proiect de hotarare privind aprobarea pricedurii de acordare a unor
inlesniri la plata, constand in scutirea de majorari de intarziere aferente
obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local de catre persoanele fizice
care au calitatea de contribuabili ai bugetului local ai comunei Deleni, judetul
Vaslui ;

,,
Lt

Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta da cuvantul domnului
primar interimar Esanu Doru, pentru a sustine proiectul de hotarare.
Domnul primar interimar Esanu Doru, precizeaza ca sunt solicitari din partea
cetatenilor pentru acordare de scutiri a majorarilor de intarziere la impozitele datorate
bugetului local, motivat de faptul ca au restante la plata si au crescut penalizarile.
Motivul este situatia precara a contbuabililor,venituri mici sau chiar inexistente ceea ce
a determinat imposibilitatea de a achita impozitele. Mai arala ca in conformitate cu
prevederile din Codul fiscal , autoritatile deliberative locale , pot sa aprobe si sa
acorda aceste inlesniri. Aceasta masura se va aplica numai pentru persoanele fizice,
cele juridice nu intra in aceasta facilitate ce urmeaza sa se acorde . Mai precizeaza ca
aeasta masura nu o sa devina o regula anuala de acordare a inlesnirilor fiscale
accesorii.
Doamna consilier superior Viziru Marcela informeaza pe domnii consilieri ca la
acest moment conform evidentei avute sunt restante Ia incasarea impozitelor si taxelor
locale sume cuprinse inre 100-10.000 lei cu un numare 988 de contibuabili , suma
totala este de 1.281.870 lei, din care 913.180 lei sunt debite, iar 68.690 lei sunt
accesorii (majorari de intarziere).
Doamna consilie juridic Trifu Silviana, informeaza consiliul local, ca aceste
inlesniri se acorda numai pe baza de cerere adresata de contribuabil sau contribuabilii
mostenitori sau coproprietari, numai cu conditia de a achita in intregime impozitul sau
taxa datorata, dupa care se va acorda scutirea de accesorii in baza actelor doveditoare,
respectiv , cerere in numele contribuabilului/contribuabililor, copiile actelor de identitate
a tuturor mostenitorilor sau coproprietarilor , precum si alte documente care se
considera utile, dupa care se va emite dispozitie de aprobare sau respingere, dupa o
analiza riguroasa a fiecarei cereri si actele anexate.
Mai precizeaza ca se va lua masura de instiintare a contribuabililor interesati prin
publicare in toate satele componente ale comunei ,la magazinele din comuna , la
sediul primariei, precum si prin trnsmiterea informatiei catre contibuabili de catre domnii
consilieri locali. Prin adoptarea acestei proceduri de inlesnire la plata a accesoriilor la
impozitele restante se da posibilitatea tuturor persoanelor fizice sa solicite prin cerere
scrisa si nu vor fi ingradite in nici un fel accesul contribuabililor sa beneficieze de
aceasta inlesnire. Termenul este limitat , in sensul ca se pot depune cereri insotite de
documentele cerute de lege pana la data de 15 decembrie a acestui an. La aceste
inlesniri nu se includ amenzile si nu se vor acorda inlesniri la plata impozitelor daca au
amenzi si nu vor fi achitate in intregime.
Domnul consilier Palalae Vasile propune sa se faca public prin afisare de
anunturi la locuri intens circulate si publice, in centru comunei, la magazine, la institutii
publice precum si obligatia domnilor consilieri locali sa informeze cetatenii cu privire la
masura adoptata.

Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta intreaba pe domnii
consilieri daca mai sunt discuti la acest punct prezentat.

Nemaifiind discutii, se supune votului deschis proiectul de hotarare privind
aprobarea pricedurii de acordare a unor inlesniri la plata, constand in scutirea de
majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local de
catre persoanelefizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local ai comunei
Deleni, judetul Vaslui, care este aprobat cu unanimitate de 11 voturi pentru.
Se trece la punctul doi al ordinei de zi

:

Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
local Deleni, judetul Vaslui, care sa faca parte in Consiliul de Administratie al
Scolii Gimnaziale 1 Deleni, pentru anul scolar 2019-2020 .
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta da cuvantul domnului
primar interimar Esanu Doru, pentru a sustine proiectul de hotarare.

ln sustinerea acestuia domnul Esanu Doru, arata ca prin adresa cu
nr.1784103.09,2019 a Scolii Gimnaziale 1 Deleni, se solicita desemnarea unui
reprezentant din Consiliul local care sa faca parte in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale nr.1 Deleni, unde este nominalizala si desemnata doamna consilier Vulpe
Lenuta, cu aprobarea domnilor consilierilor..
Domnul consilier Palalae Vasile, intreaba daca cel care a fost desemnat anul
treecut a adus in discuti consiliului local problemele cu care se confrunta scoala si
daca problemele intalnite au avut rezolvare, deoarece sunt probleme serioase la
aceasta institutie. Acesta considera ca este bine sa fie desemnata o persoana cu gtudii
care sa fie capabil pentru aceasta desemnare.
Domnul consilier Bot Valentin face propunerea de a fi desemnat domnul consilier
Palalae Vasile, desi nu mai are copii la scoala dar are nepoti si poate contribui la
rezolvarea unor problene cu care se intampina scoala.

Acesta refuza propunerea facuta de domnul Bot Valentin.
Nemaifiind formulate si alte propuneri, se trece la aprobarea proiectului de
hotarare prezentat in forma depusa, dupa care se va trece la aprobarea propunerii
facute de domnul Bot Valentin.
Cine este pentru desemnarea doamnei consilier Vulpe Lenula

?

6 voturi pentru.

Cine este contra ? 4 voturi - Florea Vasile, Ciulei Valerian, Anton Valerica si Bot
Valentin.

Cine se abtine

? Vulpe

Lenuta.

Cu un numar de 6 voturi pentru ; 4 voturi contra si o abtinere a fost aprobat
proiectul de hotarare in forma propusa.
Nominalizarea facuta de domnul Bot Valentin cu privire la desemnarea domnului
Palalae Vasile nu mai este necesar a se supune procedurii de vot deoarece proiectul de
hotarare in forma depusa a intrunit numarul de voturi cerut de lege.
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Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece la
punctul trei al ordinei de zi si anume :

Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 167.000 lei, pentru Devizul
General de lucrari << Extindere conductei de distributie gaze naturale in localitatea
Deleni, judetul Vaslui .
Se da cuvantul domnului primar interimar Esanu Doru, pentru a sustine proiectul
de hotarare.

Domnul primar interimar Esanu Doru arata ca aceasta problema a mai fost
discutata si in sedintele de lucru a consiliului local anterioare si a ramas a se initia
proiectul de hotarare pentru a se aproba alocari de fonduri pentru extinderea conductei
de gaz metan.
Fata de Devizul general prezentata de S.C.Gaz Est S.A., domnul primar interimar
propune sa participam si noi cu o suma de 1.67.000 lei pentru extinderea conductei de
gaze naturale in zona Marginen, din satul Deleni, pe un tronson de 1215 ml. Mai arata
ca va fi necesar a se apela la un imprumut bancar pentru o perioada de 20 de ani,
pentru a se putea extinde si finaliza aceasta lucrare in toate satele comunei a
conductei de gaze naturale, pentru a putea beneficia toti locuitorii comunei.
Domnul consilier Popa lrinel, intreaba de unde se va lua aceasta suma?
Domnul Esanu Doru raspunde ca suma respective este disponibila la sectiunea de
dezvoltare intrata in excedentul din anul acesta, respectiv suma de 2.250.000 lei care au
fost virati de catre finantele publice, suma ce provin de la locuinta protejata, ce a fost
platita din bugetul local pana la finalizarea procesului cu Departamentul Antifrauda de la
lnalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a respins recursurie ambelor parti. Suma
respectiva a fost virata in bugetul comunei Deleni.
.

Doamna contabila Ezaru Mariana - precizeaza ca in buget este prevazuta suma
de 90.000 lei, si a mai ramas sume necheltuite de la fosa septica. A fost repartizata in
buget suma de 1.400.000 lei si au fost cheltuiti conform facturii prezentate suma de
40.566 lei pentru fosa septica , restul ramanand disponibili, pe care putem sa-i folosim Ia
extinderea conductei de gaze naturale.
Domnul consilier Palalae Vasile propune a se avea in vedere si alte trasee din
centrul de comuna, din cate observa el se extinde reteaua de gaz numai in Deleni de
Jos, zona Margineni, doreste ca imparteala sumelor sa se faca echitabil pe sate.

Domnul primar raspunde ca s-a ales aceasla zona deoarece este turnat asfaltul
pe drumuri si urmeaza a se continua cu turnarea betonului la rigolele de scurgere si
doreste sa urgenteze cu extinderea inainte de turnarea rigolelor (santurilor) ca sa nu fie
nevoie sa se inervina ulterior peste lucrarea facuta
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, intreaba pe domnii
consilieri daca mai sunt discutii la acest punct prezentat.
Se constata ca nu mai sunt discutii si se trece la vot prin vot deschis si ridicare de
maini, care este aprobat in unanimitate ( cu
voturi pentru).

ll
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Se trece la punctul patru al ordinei de zi si anume:

Proiect de hotare privind aprobarea sumei de 13.000 lei pentru dotarea
Centrului Cultural Deleni.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta da cuvantul domnului
primar interimar Esanu Doru, pentru a sustine proiectul de hotarare.
ln sustinerea acestuia domnul Esanu Doru primar interimar, arala ca au fost
finalizate lucrarile de reabilitare la Centrul cultural Deleni si este necesar a se
achizitiona mobilierul necesar de stricta necesitate pentru inceput in vederea functionarii
in bune conditii conform scopului dorit.

ln urma studierii unor preturi in magazine a diferitelor obiecte de mobilier, am
facut o imagine de ansamblu cu privire la preturile minime si maxime, pentru care am
facut un calcul estimativ aspra preturilor practicate pe piata si propun o suma estimativa
de 13.000 Iei din bugetul local.
Ramane sa solicitam oferte de pret cu privire la mobilierul ce urmeaza sa fie
achizitionat in functie de calitate si pret, dupa care se va face comanda.
Domnul consilier Bot Valentin, face propunerea de a se dota cu 20 de scaune si
sala de sedina a Consiliului local, deoarece o parte sunt deteriorate iar o parte crede ca
sunt de la scoala si este nevoie scaune.
Domnul primar interimar promite ca va avea in calcul aceasta propunere facuta.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, intreaba pe domnii
eonsilieri daea mai sunt diseutii la acest punct prezentat
Se constata ca nu mai sunt discutii si se trece la aprobarea proiectului de
hotarare prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat cu unanimitate de
voturi ( cu 11 voturi pentru).
Se trece la punctul cinci al ordinei de zi si anume: Proiect de hotarare privind
actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei /m'z) la spatiile inchiriate, apartinand domeniului
public al comunei Deleni, judetul Vaslui;
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta da cuvantul domnului
primar interimar Esanu Doru, pentru a sustine proiectul de hotarare.
In sustinerea acestuia domnul Esanu Doru primar interimar, arala ca in fostul
sediu al Primariei Deleni, sunt doua spatii inchiriare pentru un cabinet medicat individual
in suprafata de 70,24 mp din anul 2009 si un spatiu cu destinatie de locuint in suprafata
de 60 mp din anul2014.

De la data incheierii prin contracte incheiate si pana in prezenta nu au mai fost
actualizate aceste tarife lunare pe mp iar rata inflatiei de la acea data si pana in prezent
a crescut, pentru care propune un tarif lunar de 2 lei/mp chirie.
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Pentru aces motiv solicit consiliului local sa aprobe proiectul de hotarare in forma
prezentata.
Domnul consilier Palalae Vasile intreaba pe d-l primar daca are cunostinta despre
delimitarea terenului curte de la locuinta protejata si a curtii de la primaria veche,
deoarece are cunostinta ca vor sa extinda curtea si sa faca gard..

Domnul primar raspunde ca nu are cunostinta despre acest aspect, dar curtea
acestora este ingradita, are carte funciara si este delimitat exact, nu au cum sa se
extinda.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, intreaba pe domnii
consilieri daca sunt discutii la acest punct prezentat.
Se constata ca nu sunt discutii la acest punct prezentat si se trece la aprobarea
proiectului de hotarare prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat cu
unanimitate de voturi ( cu 11 voturi pentru).
Se trece la punctul sase al ordinei de zi si anume.

Proiect de hotarare privind modificarea art.4 din H.G.L nr.gPA11 privind
aprobarea utilizarii unor drumuri publice pentru conectarea parcului eolian, a
punctului 3.4 din Contractul de Parteneriat pentru realizarea ,,Parcului Eolian
Deleni-Costesti-Bogdanesti", incheiat la data de23.11.20'1'1 si aprobarea incheierii
unui act aditional.
Se da cuvantul domnului primar interimar Esanu Doru, pentru a prezenta
proiectul de hotarare . Acesta arata ca parteneriatul dintre S.C. Prowind Widfram
Deleni S.R.L si Comuna Deleni, a inceput inca din anul 2008 prin adoptarea Hotararii
Consiliului local Deleni nr.1212008, privind realizarea unui parc eolian Deleni-CostestiBogdanesti. ln anul 2011 prin Hotararea Consiliului local Deleni, nr.il 2A11 s-a
aprobat utilizarea unor drumuri publice pentru conectarea parcului eolian, unde a fost
incheiat un nou contract de parteneriat intre aceste doua entitati. Acest parteneriat
contribuie la dezvoltarea comunitatii prin realizarea de investitii care sunt aducatoare
de venituri la bugetul comunei si posibil creearea de locuri de munca .Parteneriatul s-a
facut in temeiul unei legi. Clauzele contractuale au fost stabilite la acel moment prin
taxarea cu 1,5o/o in primii 10 ani si2% dupa primii 10 ani din venitul brut obtinut din
vanzarea de electricitate produsa de catre cele 27 de turbine amplasate pe ruza
comunei Deleni. La acest moment prin adoptarea Legii nr.285t2018 de modificare a
Codului Fiscal, prin modificarea art.453 lit.b) sunt supuse impozitarii constructiile
edificate, respectiv turbinele de sustinere precum si constructiile realizate sub nivelul
solului. Veniturile estimate a se incasa la bugetul local sunt de 405.000 euro/an pentru
un numar de 27 turbine.
Domnul primar interimar Esanu Doru, insista sa fie aprobat acest proiect de
hotarare in forma prezentata,precum si Anexa - act aditional la contract ul de
partenetiat, deoarece este in avantajul comunitatii noastre prin realizarea de venituri
sigure la bugetul local.
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Domnul consilier Ciulei Valerian, arala ca firma partenera a solicitat o masura in
avantajul acestora, prin excluderea taxei de 1,5o/o si 2 % din venitul brut obtinut din
vanzarea de electricitate si furnizata in reteaua nationala, dar era o situatie incerta
deoarece autoritatea locala nu are nici un control de verificare a cantitatii de energie
produsa si furnuzata.

Dommnul consilir Popa lrinel, precizeaza ca sunt situatii in care aceste tiurbine nu
maifunctioneaza deoarece nu le permite ca energia produsa sa intre in reteaua
nationala.
Domnul consilier Bot Valentin arata ca prin stabilirea impoziiului pe constructiile
edificate- turbine- este un venit sigur la bugetul local.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta intreaba pe domnii
consilieri daca mai sunt discutii la acest proiect de hotarare prezentat.
Se constata ca nu mai sunt discutii la acest punct prezentat si se trece la
aprobarea proiectului de hotarare prin vot deschis si ridicare de maini, care este
aprobat in unanimitate ( cu 11 voturi pentru).
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta informeaza pe domnii
consilieri ca ordinea de zi a sedinte s-a epuizat si intreaba daca mai sunt si alte discutii
de ridicat in cadrul sedintei.

lntervine domnul lchim Adrian si ridica problema drumului de acces la locuinta
acestuia , arata ca s-a depozitat o movila pamant pe drum , nu se poate circula in '
conditii normale si roaga sa se transporte in alta parte sa se circule in conditii normale
pe drum. Mai arata ca acest drum este foarte deteriorat, nu se poate circula , iar in caz
de interventii la incendiu ori cu ambulanta nu este functional. lnformeaza ca si
iluminatul public din acestaa zona nu functioneaza nu sunt instalate becuri pe stalpi, are
copii mici si circula la scoala, sunt caini vagabonzi in acea zona si roaga sa se ia
masuri.
Domnul primar interimar Esanu Doru arata ca o sa verifice aceste aspecte
semnalate si va rezolva problemele aduse la cunostinta.
Se constata ca nu mai sunt discutii.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, propune inchiderea
lucrarilor sedintei, care este aprobata cu votul unanimitatii consilierilor prezenti.

Sedinta se incheie la orele 16,00.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Secretar general U.A.T. Deleni,
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