ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES

- VERBAL,

lncheiat astazi 25 octombrie 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), art.134
alin.(1) lit.a), alin.(2) si (3) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernutui nr 571201g privind
Codul administrativ, a Dispozitiei nr.248 din 17 octomb rie 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 parlicipa fara drept de vot
functionari publici din aparatul de specialitate al primarului ; consilieruljuridic Trifu
Silviana. si consilier superior Ezaru Mariana (contabil),
In continuare se prezinta procesul - verbal incheiat in sedinta anterioara
conform art.138, alin.(15) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ. Dupa
prezentarea acestuia sunt intrebati domnii consilieri si domnul primar interimar, daca
au de formulat adaugari sau rectificari cu privire la opiniile exprimate si discutiile
consemnate in sedinta anterioara, conform art,138, alin.(15) iar daca sunt sa se faca
mentionarea exacta.
,

Referitor la cele consemnate in procesul verbal din sedinta anterioara din data de
26.09.2019, domnul primar interimar precizeaza ca la punctul 6 al ordinii de zi, pe linga
cele afirmate si notate nu afostconsemnata precizarea ca < Contractul de parteneriat,
respectiv Actul aditional incheiat cu S.C.Prowind Widfram SRL Deleni, poate suferi
modificari in timp, daca va fi cazul >
Doamna consilier juridic Trifu Siliana sustine ca nu a fost consemnata afirmatia
ca << societatea respectiva a solicitat modificarea contractului de parteneriat numai in
avantajul acesteia si dezavantajut celeilalte parti.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel, arata ca nu a fost consemnataprecizarea
acestuia ( sa se dea la timp documentele de sedinta >.
Se constata ca nu sunt mai sunt consemnari sau adaugari cu privire la
exprimarea opiniilor, rectificari sau modificari , cu privire la continutul procesului verbal
incheiat in sedinta anterioara,

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

Doamna consilier juridic Trifu Silviana, sustine ca sedintele de
consiliu local
trebuie inregistrate si filmate.

Domnul primar interimar Esanu Doru, prezinta proiectului ordinei
de zi a
sedintei de astazi a carui initiatoreste, conform art. 135, alin.(1)si (7) qupa
cum
,
urmeaza

:

1. Proiect de hotarare
pentru anul 2019:

privind rectificarea bugetului local al comunei Deleni

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuie
al bugetului
comunei Deleni, judetul vaslui, pe Timstrul lll al anului 201g:

3' Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor
fizice aflate in stare de insolvabilitate;
4. Proiect de hotarare privind constituirea comandamentului comunal
si
aprobarea programului de deszapezire si combatere a poleiurilor pe
drumurile
comunale, pentru perioada 15 noiembrie 2019 15 martie 202A F.comuna
Deleni;

-

5. Proiect de hotarare privind aprobare finantarii din bugetul local
al
comunei Deleni, a investitiei ,,Sistem public de securitate si supraveghere,,
cu
suma de 22.613 lei:
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului l,Jrbanistic Zonal pentru
proiectul de investitii ,, constructie parc Eolian prowind vaslui 4,,
.

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 Dorll, intreaba pe domnii consilieri daca mai sunt

alte probleme de adaugat pe ordinea de zi a sedintei de astazi sa se prezinte
in ordine,
,
si daca sunt , vor fi notate si supuse votului plenului

si

.

Se constata ca nu sunt formulate propuneri cu alte probleme din partea
domnilor
consilieri de inclus pe ordinea de zi.
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.la
n
primul punct al ordinei de zi si anume: f4@V,"cn4xq
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Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta da cuvantul domnului
primar interimar Esanu Doru, pentru a prezenta proiectul de hotarare.
Domnul primar interimar Esanu Doru, da cuvantul doamnei contabile Ezaru
Mariana pentru a prezenta modificarile survenite in rectificarea bugetului local.
Doamna contabila prezinta rectificarea bugetara si arata ca la partea de
venituria fost restituita suma de + 229.697 lei de catre Finantele publice, care esre
inregistrata la cap.45.04. -Fonduri Europene.
La Partea de Cheltuieli se rectifica la urmatoarele capitile
+229.697 lei si se repartizeaza dupa cum urmeaza.

cu

suma de

Cap.51.02 Autoritati publice -cheltuieli de capital-constructii- cu suma oe +44.000
lei,

Cap.65.02 Invatamant -cheltuieli de capital-constructii cu suma de + 29 697

1",,

Cap.67.03 07.-Camin Cutturat +13.000 lei,
Cap.70.02.07. -Alimentare cu gaze naturale -cheltuieli de capital cu suma de
+143.000 lei,
Cap.87.02 Alte actiuni economice se dimin ueaza cu suma de -9.000 lei si vor fi
repartizati pentru cheltuieli de personal Paza,la cap.54.02.50 Alte servicii generale,
deoarece la intocmirea bugetului din luna aprilie nu au fost repartizate corect sumele
necesare pentru plala salariului la paznic.
Domnul consilier Palalae Vasile intreaba daca mai aven paznic, si precizeaza ca
acesta va fi un punct de discutii separat.
Domnul primar interimar, aralaca la acest moment bugetul este pe mtnus,
suntem in gaura cu suma de 186.880 lei, deoarece din excedent au fost repartizate pe
cheltuieli urmatoarele sume si activitati:
Camin cultural cu suma de 595.000 lei

AFIR-30.500 lei
WC

- 40.600 lei

Aductiune gaze naturale
Cofinantare scoli
Camere video

-

- 232.745lei

130.000 lei

- 23.000 lei

Expertiza scoala

-

29.000 lei

Diriginte santier -drum asfalt 31.200 lei

Asistenta tehnica drumuri

- 18.000 lei

U

Diriginte santie Camin 6.000 lei

Taxa ISC pentru drumuri 11.420lei
Diriginte santier Scoli

- 28.000 lei

Cof6nantare drum in lucrie 237.480lei
Dotari Camin

-

13.000 lei

La aceste investitii se mai adauga -Magazia de materiale cu 30.000 lei la care
trebuie sa renuntam ca nu sunt fonduri, mai avem Nomenclatorul stradal cu 10.000 lei
si masuratorite Topo cu suma de 25.000 lei, care sunt puse sub semnul intrebarii,
deoarece daca nu sunt incasari la buget nu avem de unde face cheltuieli. Domnul
primar mai arata ca sunt facute economii Ia buget deoarece in organigrama aven
un
numar de21 de psturi si sunt ocupate in prezent doar cu 13 angajati care acopera
celelalte activitati unde sunt posturile vacante.
Mai arata ca la drunuri este necesar a se mar aloca fonduri.
Domnul consilier Popa Neculai arata ca el nu poate aproba pentru comisia buget
finante deoarece nu are cunostinta ce este in documente.lntreaba de unde intra suma
de 229.697 in buget la venituri si la cheltuieli.
Domnul primar raspunde ca aceasta suma este virata de catre Finantele publice
si care provine din plata fondurilor europene , ca urmarii finalizarii procesului la Inalta
Curte de Casatie si Justitie cu Locuinta Protejata. Aceasta suma intra in excedentul de
anul acesta si este repartizat pe cheltuieli in functie de nevoi.

,

Domnul Popa Neculai arala ca excedentul din anii din urma nu a fost cheltuit la
timp si de aceea nu s-a tras gazul in comuna

'

Doamna contabila face precizarea ca cheltuiala prevazuta in lista de investitii
pentru magazia de materiale nu se mai face si urmeaza a se duce suma respectiva
acolo unde este nevoie la urmatoarea rectificare.
Domnul consilier Palalae Vasile arata ca la sedinta trebuie sa
constructivi si mai responsabili.

fim mar

Domnul Anth Valerica intreaba daca mai sunt discuti cu privire la rectificarea de
buget.

Nemaifiind discutii se supune votului deschis prin ridicare de maini, care este
aprobat cu un numar de 10 voturi pentru si un vot impotriva d-l consilier Popa Neculai.
Domnul Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece la punctul doi
al ordinei de zi si anume:

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de exeiuie al bugetului
comunei Deleni, judetul Vaslui, pe Timstrul lll al anului 201g;
Domnul primar interimar roaga pe doamna contabila sa prezinte sinteza executiei
bugetare Ia data de 30.09.2019.

&

Doamna Ezaru Mariana in prezentarea sa, arala ca volumul veniturilor
realizate la data de 30.09.2019 sunt in suma de 3.065.802 lei fata de prevederile
trimestriale aprobate in suma de 2.39g.169 lei.
Din suma veniturilor realizate 317.540lei reprezinta venituri priprii din incasari,dupa
cum urmeaza -suma de 1.409.000 lei reprezinta cote defalcate din TVA
-suma de 322.748 lei reprezinta cote din TVA,
-suma de 38.318lei reprezinta subventii de la bugetul statului pentru finantarea
sanatatii,
-suma de 65'098 lei reprezinta subventii pentru finantarea programului pNDL,
-suma de 42.720lei reprezinta sume alocate pentru finantarea programului de
cadastru si carte funciara,
-suma de 229.698 lei reprezinta sume platite in anii anteriori,
-suma de 640.680 lei reprezinta excedent pentru investitii.

Analiza executiei bugetare la partea de cheltuieli s-a realizat in suma de
1'850.756 lei si se prezinta conform clasificatie functionale bugetare astfel:
-Autoritati publice- prevazut 963.600 lei si au fost efectuate cheltuieli in suma de
643.971 lei,
-Alte servicii publice generale - prevazut 30.405 lei si au fost efectuate cheltuieli
in suma de 26.705 lei,
-Ordine publica si siguranta nationala-prcvazut42.150 lei si plati efectuate in
suma de 33.891 lei,
-lnvatamant prevazut - 131.000 lei si plati efectuate 79.739 lei,
-Sanatate prevazut - 40.S00 lei, plati efectuate 40.000 lei,
-Cultura si religie - prevazut 45.650 lei biblioteca si 16.000 lei Camin cultural.
plati facute 38.220lei biblioteca si 1 1.384lei camin curturar,
- Asigurari si Asistenta sociala - prevazut 671 00 lei si plati facute 552 514lei,
-Locuinta ,servicii si dezvoltare publica - prevazutT2.OOO lei si plati efectuate
46.304 lei,
-Protectia mediului - prevazut 13.000 lei si plati efectuate 4.9261ei,
-Agricultura - prevazut 15.000 lei, plati efectuate 700 lei,
-Transporturi - prevazut 70,00 lei, plati efectuate 35.732\ei,
-Alte actiuni economice - prevazutg2.720 lei, plati efectuate 48.140 lei.
La data de 30.09.2019 balanta intre venituri si cheltuieli, rezulta un disponibil de
875.037 lei, si propune domnilor consilieri aprobarea contului de executie la data de
30.09.2019.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii
la acest punct.
Domnul primar informeaza pe domnii consilieri ca avem buldoexcavatorul stricat,
este defectat grupul, trebuie achizitionate cauciucuri si facute reparatiile necesare.Din
discutiile purtate cu firma Mecano Prest cheltuiala ajunge la sum de 360.000 lei.
Motiveaza ca se datoreaza proastei mentenante, folosirea inadecvata, nu s-a
verificat si completat uleiul- este similar bolii hepatice.

Domnul Popa Neculai intreaba daca este defalcata suma pe lucrari la
buldoexcavator, cat s-a cheltuit, cat s-a incasat si ce consumuri sunt. Consider ca este
mai ieftin sa inchiriem pentru lucrarile care le avem, decat sa folosin utilaiul nostru, nu
avem un om priceput care sa lucreze.
Domnul consilier Palalae Vasile intreaba daca s-a facut un calcul cat ar costa
inchirierea si pentru ce lucrari? Mai arata ca defectarea se datoreaza proastei exploatar
de persoana care l-a folosit.
Domnul consilier Bot Valentin afirma ca nu putem gasi un mecanic bun la acest
moment care sa-l foloseasca cum ar trebuie.

Doamna contabila prezinta domnilor consilieri ca pentru persoanele cu handicap
si asistentii personali nu mai sunt bani in buget pentru salarii.
Se constata ca nu mai sunt discutii la acest punct. Domnul Anton Valerica,
presedinte de sedinta propune a se trece la vot deschis si ridicare de maini pentru
aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2019, care este aprobat cu ur
numarde 10 voturi pentru si un vot impotriva Popa Neculai lrinel.
Domnul Anton Valerica presedinte de sedinta, propune a se trece la punctul trei
al ordinei de zi si anume.

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor
fizice aflate in stare de insolvabilitate;
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotarare.
Se arata ca sunt facute referate din partea doamnei Viziru Marcela de la biroul de
impozite si taxe, prin care aduce la cunostinta ca sunt persoane decedate care
figureaza cu amenzi neachitate, acestea sunt insolvabile deoarece nu au bunuri in
proprietatea lor care sa poata fi urmarite. Acestea au fost instiintati prin adrese, somatii
sa achite debitele, dar au ramas in evidente cu sume din amenzi neachitate, pentru care
se constata ca sunt insolvabile si nu mai pot fi urnarite ca urmare a decesului acestora.
Este anexat la proiectul de hotarare tabelul cu persoanele decedate si devenite
insolvabile.
Domnul consilier Palalae Vasile intreaba daca aceste persoane sunt scutile si de
alte impozite.

Se raspunde ca aceste persoane nu au bunuri in proprietate ca sa poata fi
urmaribile si ca atare nu au alte impozite stabilite decat evidenta amenzilor.
Nefiind discutii la acest punct prezentat se trece la aprobarea prin vot deschis si
ridicare de maini, care este aprobat cu un numar de 9 voturi pentru, o abtinere (Palalae
Vasile) si un vot impotriva (Popa Neculai lrinel)

Domnul Anton Valerica presedinte de sedinta, propune a se trece la punctul
patru al ordinei de zi si anume:
o

4. Proiect de hotarare privind constituirea comandamentului comunal si
aprobarea programului de deszapezire si combatere a poleiurilor pe drumurile
comunale, pentru perioada 15 noiembrie 2919 - 15 martie 2O2O la comuna Deleni;
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotarare.
Domnul primar arata ca in fiecare an se solicita de catre Consiliuljudetean ca
autoritatile deliberative sa aprobe acest comandament pentru perioada de iarna si
a se
interveni in caz de situatii nefavorabile.Este propus comandamentiul de iarna prin
nominalizarea persoanelor cu functii de raspundere in primarie. Este elaborat programul
de lucru prevazut in anexa 1, cu principalele activitati carese vor intreprinde daca este
cazul. In anexa nr.2 este detaliata lista sectoarelor de drum precum si cu utilajele care
vor actiona in caz de inzapezire sau polei. La anexa nr.3 sunt redate cantitatile
estimative minime cu care se va actiona la interventii, nisip , sare si combistibil.
In anexa nr.4 sunt redate sectoarele de drum pe sate , utilaiele cu care se va
actiona cu persoanele fizice detinatoare de carute.
In discutie intervine domnul consilier Palalae Vasile, care afirm a ca, cantitatea de
100 kg,sare este mica si artrebui sa se suplimenteze cu o tona. Mai arata ca este bine
sa fie reparat buldoexcavatorul decat sa inchiriem

Se raspunde ca se va lua in calcul aceasta propunere si va fi suplimentata.
Domnul Anton Valerica roaga pe domnii consilieri sa se inscrie Ia discutii.
Doamna consilier Pana Mihaela, aduce in discutie situatia podului de la Zizinca
si arata ca este o probleme cand trece autobuzul, li se face frica la calatorii din
autobuz.Nu mai sunt parapeti de protectie in zona podului.
Domnul primar promite ca va lua legatura cu Consiliul Judetean Vaslui pentru a
se instala parapeti in zona podului precum , indicatoare si semn alizarea zonei. Mai
arata ca se va cumpara o sararita.
Domnul Ciulei Valerian precizeaza ca in momentul in care trec utilajele sa
deszapezeasca, este necesar a se lasa spatii de refugiu pentru ca se ingreuneaza
circulatia si nu pot trece doua autoturisme.
Domnul consilier Bot Valentin intreaba cum se inchiriaza sararita.

Domnul Popa Neculai lrinel arata ca problema cu santurile este deranjanta, se
pune pamantul unde este prielnic si vine apa in curti. Daca sar acorda o atentie mai
deosebita la proiecte din partea consilierilor, se putea renunta la 1km de asfalt si se
faceau rigolele la drumuri.
Nemaifiin discutii la acet punct prezentat domnul Anton Valerica presedinte de
sedinta propune a se trece la aprobarea proiectului de hotarare prezentat , prin vot
deschis si ridicare de maini, care este aprobat cu un numarde'10 voturi pentru si un vot
impotriva (Popa Neculai lrinel).
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Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece la
punctul cinci de pe ordinea de zi si anume.

5. Proiect de hotarare privind aprobare finantarii din bugetul local al
comunei Deleni, a investitiei ,,Sistem public de securitate si supraveghere" cu
suma de 22.6'13 lei.
Se da cuvantul cuvantul domnului primar interimar pentru a prezenta proiectul dr
hotarare initiat.

Domnul Esanu Dori arata ca aceasta investitie este prevazut in planul de achizitii
aprobata ca anexa la bugetul local pentru anul 2019, unde s-a propus achizitionarea
unui sistem de securitate si supraveghere. Aceasta investitie ajunge la suma de 22.613
lei conform devizului general de lucrari emis de firma Fiberplus SRL Vaslui.
Domnul Anton Valerica presedinte de sedinta intreaba pe domnii consilieri daca
sunt inscrieri la discutii asupra proiectului de hotarare prezentat.
Se constata ca nu sunt discutii.
Se trece la aprobarea proiectului de hotarare de finantare din bugetul local al
comunei Deleni, a investitiei ,,Sistem public de securitate si supraveghere" cu suma de
22.613 lei, prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat cu un numar de 10
voturi pentru si un vot impotriva (d-l Popa Neculai lrinel).
Domnul Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece la ultimul punct
de pe ordinea de zi si anume:

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
proiectuf de investitii ,, Constructie Parc Eolian Prowind Vaslui 4" .
Se da cuvantul domnului primar interimar pentru a prezenta proiectul de hotarare
de dprobare a Planului UrbanisticZonal. Se arata in prezentarea sa ca pentru realizarea
anumitor investitii este necesar sa fie elaborat Plan Urbanistic Zonal. Se arata ca firma
SC Prowind Widfram Deleni, au prezentat proiectul cu nr.12912019 cu Planul
Urbanistic Zonal intocmit de catre SC CASSIOPEIA ARHITECT SRL lASl, pentru
zona unde se vor amplasa turbinele eoliene. Acestea au obtinut toate avizele necesare
de la toate institutiile statului care sunt atasate la proiect si intrunesc conditiile legale de
aprobare.
Domnul Anton Valerica, presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii la acest
punct prezentat.
Doamna consilier Pana Mihaela precizeaza ca de cand a intrat ea consilier se
discuta aceasta proplema dar nu se mai face nimic.
Domnul consilier Bot Valentin crede ca se va realiza aceasta investitie si se vor
aduce si venituri la bugetul local
.

Doamna consilier juridic Trifu Silviana arata ca aceasta este ultima etapa de
parcurs pentru a se eliberaaulorizatia de constructie si sa poata incepe lucrarile.

r,6
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Se constata ca nu mai sunt discutii la acest punct prezentat

.

Domnul Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece la aprobarea
proiectului de hotarare prezentat prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobal
in unanimitate de 11 voturi pentru.
Se intreaba daca mai sunt alte discutii de prezentat in sedinta. Nemaifiind alte
discutii, domnul Anton Valerica, presedinte de sedinta propune incheierea lucrarilor
sedintei de astazi care este aprobata in unanimitate de voturi.
Lucrarile sedintei se incheie la orele 16,20.

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

es Sandu
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