ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES _ VERBAL'
Local
lncheiat astazi 2b mai 2OzO, in sedinta extraordinara de indata a Consiliului
incepe la orele
Deleni, judetul Vaslui, care are loc in localul Centrului Cultural Deleni si
1400.

lit.a) si
Convocarea Consiliului Local Deleni, estefacuta in conditiile art.'133 alin.(2)
de
alin.(4), ar1..134alin.(1) lit.a), alin.(2) si (3) lit.b) , alin.(4) si art.135 alin'4) din ordonanta
nr.1 13 din
Urgenta a Guvernu lui nr.S7l201g privind Codul administrativ, si a Dispozitiei
22 mai 2020, emisa de primarul interimar al comunei Deleni, judetul Vaslui'
care
Domnul secretar general Dandes Sandu, face prezenta domnilor consilieri
totalul de
participa la lucrarile sedintei de astazi, prin apel nominal si se constata ca din
consilier
.,|1
consilieri in functie, la sedinta de astazi sunt prezenti 10 , lipsa fiind domnul
Florea Vasile, fara a anunta lipsa de la sedinta'
se declara
Se constata ca sedinta este statutara si legal Intrunlta, pentru care
lucrarile sedintei deschise.

anterioara , din
In continuare se prezinta procesul - verbal incheiat in sedinta
privind codul
data de 07 mai 2020,conform art.138, alin.('15) din ouG nr.5712019
si domnul
administrativ. Dupa prezentarea acestuia sunt intrebati domnii consilieri
opiniile
primar interimar, daca au de formulat adaugari sau rectificari cu privire la
exprimate si discutiile consemnate in sedinta anterioara.
privire la continutul
se constata ca nu sunt formulate adaugari sau modificari cu
verbal prezentat' care
procesului verbal prezentat. se supune votului deschis procesul

este aprobat in unanimitate de voturi'

DomnulprimarinterimarEsanuDoru,prezintaproiectuluiordineidezra
(7) dupa cum
'
sedintei de astazi a carui initiatoreste, conform art 135, alin'(1)si
urmeaza'.

1.

proiectde hotarare privind stabilirea pretului la cultura de lucerna pentru

in suprafata de
suprafata de 18,14 ha coasa lsi la cultura de sparceta furaj
7,40 ha,teren aflat in administrarea consiliului local Deleni;

tu

2.

pentru lunile
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
iunie, iulie si august 2020'

proiectul ordinei de zi
Domnul primar interimar Esanu Doru, arala ca acesta este
sedintei propuse pe care o supune Ia vot '
de voturi
Proiectul ordinei de zi a sedintei este aprobat cu unanimrtate

a

'

Domnu|presedintedesedintaBALANMAR|USpropuneasetreaca|aordinea
de zi a sedintei si a se Prezenta

:

proiect de hotarare privind stabilirea pretului la cultura de lucerna pentru
in suprafatadeT'40
suprafata de 18,14 ha coasa lsi la cultura de sparceta furaj
ha, teren aflat in administrarea consiliului local Deleni
primar
Domnul Balan Marius, presedinte de sedinta, da cuvantul domnului
initiat' care a condus
interimar Esanu Doru, pentru a se prezenta proiectul de hotarare
la elaborarea acestula.
necesitatea
Domnul primar interimar Esanu Doru, prezinta domnilor consilieri
lprecum si a suprafetei de 7'40
cosirii suprafetei de 18, l4hateren lucernafuraj coasa
ha teren cu sparceta furaj.
ha sparceta furaj a
7
Domnul primar interimar,p recizeaza ca la suprafala de ,40
in teren impreuna
propus un pret de 100 lei / ha pentru vanzare, dar in urma verificarii
un pret de 15o lei/ha' deoarece
cu domnii consilieri, au evaluat ca ar merge sa fie stabilit
s-a mai refacut de la ultina verificare'

Cuprivire|asuprafatadelS,l4haterencu|turaculucernapentrufuraj,domnul ca
datorita faptului
primar ararar" n, a stiufce pret sa propuna pentru aceasta cultura,

de crestere foarte mina intre 15 -20
este de o calitate si cantitate forte slaba, are o talie
este mancata de gandaci'
cm, este foarte rara, nu are boboc de floare si frunza
toamna anului 2019 pana
cresterea mica a culturii se datoreaza lipsei precipitatrilordin
in prezent.

verificare impreuna cu domnil
Mai arata ca de aceea a dorit sa mai faca o noua
putea lua o masura corecta cu
consilieri inainte de inceperea sedintei, pentru a se
observat la fata locului' cultura
privire la aceasta suprafata de lucerna. Dupa cum s-a
depreciata si nu o putem
de lucerna este foarte slaba, are talie foarte mica, este
valorifica pe motiv ca nu o sa cumpere nimeni'
propune domnilor consilieri ca
Pentru cele expuse, domnul primar interimar
sa fie cosita fara pret' pentru a se elibera
suprafata de 18, l4hacultura de lucerna furaj,
coasa a il-a numai daca vor veni ploile'
terenur si a se da posibiritatea cresterii pentru

Propunecasuprafatarespecttvasafie|uatadeungrupdecetatentcareSa in scrts
o saptamana care se vor angaja
elibereze terenul, acestea vor face cerere intrca vor elibera intreaga suprafata de 18'14 ha'

b

pe
Domnul consilier Palalae Vasile intreaba crne va urmari cum se face curatenla
iar unde nu
aceasta suprafata cu lucerna, sa nu se coseasca unde sunt portiuni cu furaj
Se gasesc
este sa ramana necosita. Propune ca in cazul in care intr-o saptamana nu
faca pe
cetateni care sa o cosasca si sa elibereze terenul de lucerna, lucrarea sa se
cheltuiala primariei.

sa le
Domnul consilier Bot Valentin, arata ca daca cetatenii vor intreba de lucerna
spunem ca se da gratuit , numai sa curate terenul'
fie
Domnul consilier Popa Neculai lrinel, propune ca suprafata de sparceta sa
afirma ca
impartita invers, sa fie si iarba si sparceta. Referitor la suprafata de lucerna,
daca va continua seceta, lucerna va disparea in totalitate.

terenul de
Doamna consilier Pana Mihaela, propune ca pentru sparceta si eliberat
a platit
lucerna sa fie puse cereri , nu cum s-a intamplat anul trecut, un cetatean
sparceta, a eliberat terenul dar nu i s-a mai dat ulterior furaj.
proiectului
Domnul secretar general aduce Ia cunostinta domnilor consilieri, ca titlul
prevede scoaterea la
de hotarare prezentat va avea modificare in sensul ca in proiect se
se propune
vanzare a culturii de lucerna furaj, iar in cadrul sedinter, se schimba situatia,
pret si sa fie eliberat
ca suprafata de 18,14 ha cu lucerna furaj sa fie cosita fara
terenul.
privind stabilirea
ln acest sens, tiilul hotararii va avea urmatorul cuprins ,, Hotarare
pretului la cultura de sparceta furaj in suprafata de 7 ,40 ha, si eliberarea gratuit a
suprafetei de 18,14 ha cultura de lucerna furaj"'
vot modificarea
Domnul consilier Balan Marius , presedinte de sedinta supune la
tiflului hotararii in forma de mai sus, care este aprobata in unanimitate'
pretului de 15o lei/ha la
In continuare se supune la vot propunerea de stabilire a
cu
cultura de sparceta furaj, pentru suprafata de7,40 ha, care este aprobata
unanimitate de voturi.

teren cu lucerna
Se supune la vot propunerea de eliberare a suptafetei de 1B,14ha
furaj, fara pret de cost, care este aprobata cu unanimitate de voturi'
popune a se trece la
Domnul consilier Balan Marius, presedinte de sedinta,
presedintelui de sedinta pentru
urmatorul punct de pe ordinea dezi, pentru alegerea
lunile iunie, iulie si august 2020.
Roaga sa se faca propuneri pentru presedinte de sedinta.
Bot
Dnnul primar interimar Esanu Doru, propune sa fie ales domnul consilier
Valentin.
Ciulei Valerian'
Domnul consilier Popa Neculai lrinel popune pe domnul consilier
ca presedinte de
Domnul consilier Ciulei Valerian nu doreste sa fie nominalizat
sedinta deoarece a condus recent lucrarile sedintelor.

+

Se constata ca nu mai sunt formulate propuneri.
Se supune la vot propunerea formulata de domnul primar, in persoana domnului
consilier Bot Valentin , propunere care este aprobata cu un numar de B voturi pentru si
doua abtinri, domnul Popa Neculai lrinel si domnul Bot Valentin.
Domnul consilier Palalae Vasile arata ca au fost aprobati in buget bani pentru
biserici , este bine sa fie virati acesti bani sa poata continua lucrarile incepute.
Domnul primar interimar Esanu Doru, doreste sa informeze pe domnii consilieri ca
s-a facut plata facturii cu lucrarile la Scoala nr.1 Deleni.banii au fot virati pe raspunderea
lui direct Bancii. Mai arata ca recunoaste ca a gresit ca nu a avut aprobarea consiliului
prin hotarare sa semneze contractul de cesiune creanta. Mai explica cor'ectitudinea si
legalitatea actelor. Multumeste domnilor consilieri care au inteles si au acordat ajutor in
rezolvarea problemei si au fost decontati banii la banca de la Bucuresti.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel intreaba daca constructorul a venit la treaba
cum a promis. Firma mai are o executare silita si i-i lua banii ca este plin de datorii.
Domnul consilier Balan Marius, presedinte de sedinta, constata ca nu mai sunt
discutii din partea domnilor consilieri si propune a se aproba incheierea lucrarilor
sedintei, propunere care este aprobata cu unanimitate de voturi.
Lucrarile sedintei se incheie la orele 15,00.

Presedinte de sedinta,

Secretar general UAT,
Dandes

'1.1

