ROMANIA
JUDETUL VASLUI

c)MUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

-

VERBAL,

lncheiat astazi 16 decembrie 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 Guvernuluinr.5712019 privind Codul
administrativ a Dispozitiei nr.292 din 12 decembrie 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 1,1
.

Se constata ca sedinta este statutara si legal intrunita, pentru care se declara lucrarile
deschise. La lucrarile sedintei de astazi participa doamna Ezaru Mariana, contabil , consilierul
juridic Trifu Silviana si Maftei Cezar- SVSU
In continuare domnul Dandes Sandu, secretarul general al UAT Deleni, da citire
procesului verbal al sedintei anterioare , conform art.138, alin.('15) din OUG nr 5712019 privind
Codul administrativ.
In momentul prezentarii procesului verbal, la punctu stabilire taxe la Centru cultural,
domnul primar intervine si arata ca, consumul de gaz metan pentru incalzirea localului se ridica
la 500 m3 in conditiile in care temperatura de afara este cu plus.

Domnul Palalae Vasile propune sa fie pus antibel in instalatie ca sa nu inghete la
temoeraturi scazute si sa fie incalzita numai o camera care se foloseste.
Domnul secretar general - 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) iardaca sunt sa sefaca 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 primar interimar Esanu Doru, da citire proiectului ordinei de zi a sedintei a carui
initiatoreste, conform art. 135, alin.(1)si (7) , dupa cum urmeaza:
1

1.

2.

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni,
decembrie 2019 - ianuarie si februarie 2020.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Deleni, judetul Vaslui pe
anul 20'19
Proiect de hotarare orivind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de
insolventa
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functiii privind modificarea
functiei publice de executie de referent, clasa lll, grad profesional debutant in functia publica
de executie de referent, clasa lll, grad profesionat superior la U.A.T. Deleni;
Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip Vl
la comuna Deleni, si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a S.V.S.U
Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de parteneriat intre Consiliul local Deleni,
judetul Vaslui si Compania Prowind Windfarm Viisoara S.R.L pentru implementarea proiectului
;

3.

;

4.
5.

;

6.

Parc Eolian Prowind Vaslui 4 si utilizarea D.E.1038.

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

Proiectul ordinei dezi 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.
Se constata ca nu sunt formulate propuneri cu alte probleme din partea domnilor consilieri.

Domnul Esanu Doru, primar interimar, propune a se trece la primul punct al ordinei de zi,
si anume:
1.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei
luni, decembrie 2019 - ianuarie sifebruarie 2020, care sa conduca lucrarile sedintelor
consiliului local.
Roaga se se faca propuneri prin inscrieri la cuvant.

Domnul Esanu Doru, primar interrmar, propune ca presedinte de sedinta sa fie domnul
consilier Popa Neculai lrinel. Se intreaba daca mai sunt si alte propuneri de formulat?
Se constata ca nu mai sunt formulate propuneri, pentru care se spupune votului deschis
prin ridicare de maini, fiind aprobata in unanimitate propunerea.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel, face precizarea ca este bine ca presedintele de
sedinta a carui perioada a expirat sa se faca predarea noului presedinte de sedinta care se va
alege, deoarece sa poata fi pregatit pentru urmatoarea sedinta. Este posibil ca la sedinta sa
participe si persoane de la Vaslui si trebuie sa conduca sedinta dupa lege.

Domnul primar interimar, roaga pe domnul consilier Popa Neculai lrinel sa preia
conducerea lucrarilor sedintei
Domnul consilier Popa Neculai lrinel, in calitate de presedinte de sedinta, preia
conducerea lucrarilor de astazi si propune a se trece la al doilea punct al ordinet de zi si anume:

2. -Proiect de hotarare privind

rectificarea bugetului local al comunei Deleni, judetul

Vaslui, pe anul 2019la U.A.T.Deleni;
Se da cuvantul doamnei Ezaru Mariana- contabil, sa prezinte rectificarea de buget
intervenita.

Doamna Ezaru Mariana- contabil, prezinta rectificarea de buget cu modificarile
intervenite, dupa cum urmeaza.
Prin adresa cu nr.201621 11.12.2019 a Consiliului Judetean Vaslui, se repartizeaza suma
de 100.000 lei pentru comuna Deleni din fondul de rezerva bugetara - subventii de la bugetul
local aljudetului pentru U.A.T-urile aflate in situatii de extrema dificultate. Prin adresa cu nr. VSG3T2-4926 12019 D.G.F.P.lasi- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, comunica
influentele sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale la cap.11.02.06 cu + 5
mii lei, Prin extrasul de cont din data de 1'1.12.2019 emis de Trezoreria Vaslui, se suplimenteaza
bugetul local al comunei cu + 30.000 lei pentru cheltuieli copii cu nevoi speciale.

Structura influentelor bugetare se prezinta astfel:

tpAnfea OeVextfUm ............

+ 135.000 lei;

Din care:

-CAPI1.02. SUME DEFALCATE DIN TVA.
Din care. 11.02.02.. (copii cu nevoi

.

speciale).

. . + 35.000 |ei;

.+ 30.000 lei;

+

11.42.06.

-CAp.4J.02.0A. SUBVENTry

pRtMtTE

It. qARTEADECHELTUIELI:

5.000 lei;

+ 100.000|ei;

.....................

+ 155.000 tei:

Din care:

- Invatamantsecundar inferior.... + 30.000 lei;
+ 30.000 lei;
57.02.01 (copii cu nevoi speciale) . .

-CAP.65.02.04.01

-CAq-67.02.0J.07. Servicii

culturate.

+ 3.300 lei;

20.3030 Camin cultural, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( racord

-CAP.70.02.50. Alte servicii in domenoiul
20.01.30. Alte bunuri

si servicii pentru

-CAP.68.02. Asigurarisi asisf enta

gaze)

+ 3.300 lei

;

locuintelor.. + 1.700|ei;
intretinere sifunctionare (plata facturi) + 1.700 lei;

sociala

+ 100.000|ei;

68.05.02 ( Salarii asistentii persoanelor cu handicap) + 100.000 lei;
Doamna contabila precizeaza ca acestea sunt influentele bugetare intervenite cu suma totala de
+135.000 lei, pe care a prezentat-o si roaga pe domnii consilieri sa le aprobe.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel presedinte de sedinta intreaba pe domnii consilieri daca au
discutii sau intrebari cu privire la sumele prezentate.nefiind discutii din parlea domnilorconsilieri

se supune aprobarii prin vot deschis si ridicare de maini rectificarea bugetului local al comunei
Deleni pe anul 2019, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

3. Se trece la punctul trei al ordinei de zi, cu privire la Proiectul de hotarare privind
scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolventa
Se da cuvantul domnului primar interimar pentru a prezenta proiectul de hotarare si arata
ca asemenea situatii au mai fost puse in discutia sedintelor de consiliu.Arata ca sunt trei
persoane decedate care au amenzi neachitate si nu mai pot fi urmarite pentru incasare sau
executare silita . Avand in vedere faptul ca legea permite scoaterea persoanelor aflate in
insolventa cu aprobarea consiliului local, pentru care am initiat proiectul de hotarare.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel intreaba pe domnii consilieri daca au discutii sau
intrebari si se constata ca nu sunt, pentru care supune aprobarii proiectul de hotarare prezentat
prln vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat cu unanimitate de voturi

4.Se trece la punctul patru al ordinei de zi : - Proiect de hotarare privind modificarea
organigramei si a statului de functiii privind modificarea functiei publice de executie de referent,
clasa lll, grad profesional debutant in functia publica de executie de referent, clasa lll, grad
profesionat superior la U.A.T. Deleni;
Se da cuvantul doamnei consilier juridic Trifu Silviana, responsabil delegat cu activitatea
de resurse umane pentru a prezenta proiectul de hotarare.
Doamna consilier juridic in expunerea sa, arata ca postul de referent clasa lll, grad
profesional superior ce a fost ocupat de d-l Burghelea Vasile, existent la data destiturii, a fost
transformai la nivel inferior de debutant si scos la concurs. Datorita faptului ca d-l Burghelea
Vasile a fost reintegrat in functia publica de executie pebaza unei sentinte civile, trebuie sa
aducel postul la nivelul avit la data destituiri respectiv referent clasa lll, grad superior. Aceasta
mai arata ca s-a facut recurs dar instanta l-a respins. Legislatia in dreptul muncii este
avantajoasa pentru angajati nu si pentru angajatori.

Domnulconsilier Popa Neculai lrinel precizeaza ca ar fi trebuit sa fie prezent si d-l
Burghelea Vasile in sedinta sa vedem ce are de spus. Mai intreaba daca nu este greseala
cuiva.

Doamna consilier Pana Mihaela arata ca nu este o idee buna sa fie chemat domnul
Burghelea Vasile in cadrul sedintei pentru a fi pus intr-o situatie penibila.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel supune aprobarii proiectul de hotarare prezentat,
prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat in unanimitate.

5. Se trece la punctul cinci al ordinei de zi : Proiect de hotarare privind infiintarea
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V1 la comuna Deleni, si aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare a S.V.S.U
.

Se da cuvantul domnului primar pentru

a

sustine proiectul de hotarare initiat.

Se arata in sustinere, ca a intrat in vigoare Ordinul nr.75l din27.06.20'19 emis de
Ministerul Administratiei si Internelor cu privire la criteriile de per^formanta privind constituirea,
incadrarea si dotarea Serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta. Acest Ordin prevede ca in
termen de 6 luni de la intrarea in vigoare, autoritatile publice locale sunt obligatesa adopte prin
hotarare a consiliului local, infiintarea acestui serviciu, sa aprobe organigrama serviciului si
regulamemntul de organizare si functionare pentru sectorul de competenta. Comuna Deleni

avandunnumardecel multl000degospodarii,neincadram caserviciudetipVl,pentrucare
nu suntem obligati prin lege sa avem in dotare autospeciala. Vom avea in dotare Vidanja cu
tractor, care sa fie pregatita in permanenta pentru a se putea actiona in caz de incendii.

Acest serviciu va fi condus de un sef de serviciu, care va fi o functie de conducere , se va
scoate la concurs postul de sef serviciu, dupa ce va obtine atestatul de la ISU Vaslui. Pana
atunci va functiona in organigrama ca functie de pompier cum este prevazut in organigrama.

Domnul consilier Popa Neculai lrinel atrage atentia ca acest posttrebuie pus la punct,
sa fie eficient si sa aibe dotarea prevazuta de lege ca sa poata actiona incaz de nevoie.
Domnul consilier Pooa Neculai lrinel. oresedinte de sedinta intreaba daca sunt inscrieri la
cuvant. Se constata ca nu sunt inscrieri la cuvant si se trece la aprobarea proiectului de
hotarare prezentat, prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat in unanimitate de
voturi.
6.-Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind incheierea unui
contract de parteneriat intre Consiliul local Deleni, judetul Vaslui si Compania Prowind Windfarm
Viisoara S.R.L pentru implementarea proiectului Parc Eolian Prowind Vaslui 4 si utilizarea Drum
Exploatare agricola'1 038.

Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotarare initiat si
informeaza ca se solicita prin adresa de catre Compania Prowind Windfarm Viisoara SRL
incheierea unui contract de parteneriat cu U.A T. Deleni pentru implementarea proiectului Parc
Eolian Prowind Vaslui 4 pentru utilizarea drumului de exploatare agricola 1038
Domnul primar arala ca S.C Prowind Windfarm Viisoara SRL, solicita incheiereqa acestui
contract de parteneriat deoarece vor utiliza drumul de exploatare agricola 1038 din punctul
Buda-Vlamnic de pe teritoriul comunei Deleni, ce implica investitia de instalare a 4 turbinr ce va
face legatura cu constructia Parc Eolian Prowind Vaslui 4-Etapa 2, unde s-a obtinut autorizatia
de constructie nr.400 I 13.11.2019
Acest contract de parteneriat are drept scop utilizarea drumului de exploatare agricola
1038 de catre S.C. Prowind Windfarm Viisoara SRL., pentru care propun aprobarea acestui
oroiect de hotarare in forma orezentata.
Doamna consilier juridicTrifu Silviana prezinta adresa inaintata de S.C. Prowind
Windfarm Viisoara SRL.

Domnul Popa Neculai lrinel presedinte de sedinta intreaba pe domnii consilieri daca sunt
discutii la punctul prezentat.se constata ca nu sunt discutii pentru care se trece la aprobarea
acestuia prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare domnul primar prezinta domnilor consilieri programul pentru perioada
sarbatorilorde craciun si arata ca luni pe23 decembrie 2019 e merge laVaslui, in centrul civic
la festivalul < Traditii de iarna ) cu ( Valaretul >.

Duminia$e 22 decembrie , orele 14,00, se organizeazala Centrul cultural Deleni, un
concert de colinde cu copii, unde va participa si un grup de copii de la Pogonesti comuna
Padureni .Vor participa persoane de la Opera din lasi.
Pe data de 26 decembrie se va organiza Hora si pe 27 se va organiza bal.

Valaretul va fi insotit de Fanfara de la Chetris. Costul acestei formatii este de 12.000 lei,
din care primaria va suporta 2.000 lei.Fanfara va insoti valaretul in data de 23 12la Vaslui
si in
data de 31 decembrie 2019.

In perioada imediat urmatoare se va face receptia la conducta cu gaz metan din zona
Deleni de jos. Se lucreaza la finalizarea documentatiior pentru Scoli, in vederea urgentarii
emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel, presedinte de sedinta intreaba pe domnii consilieri
daca mai sunt alte probleme de adus in discutie in cadrul sedintei.Se constata ca nu sunt alte
discutii si se supune aprobarii incheierea lucrarilorsedintei, care se incheie la orete 15,30, fiind
aprobata cu unanimitate de voturi.

Presedinte de sedinta.
Popa

Secretar general,
Da ndes Sandu
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