R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA PUSCASI
CONSILIUL LOCAL

COMUNA PUSCASI - Cod poştal 737328- Telefon: 0235.340400/fax : 0235.340348 – e-mail: primariapuscasi@yahoo.com

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 16 martie 2017 cu ocazia
Sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Puscasi
Presedinte de sedinta – domnul consilier Motau Gheorghe.
Prezenti 13 consilieri,
Participa : personalul din aparatul de specialitate al primarului,
Lucrările şedinţei încep la orele 14.00 la sediul Consiliului local al comunei Puscasi
cu efectuarea prezenţei consilierilor de către secretarul Primăriei, au fost prezenţi 13
consilieri locali din totalul de 13.
Întrucât, potrivit prevederilor art. 41, alin.1 din legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, este îndeplinit cvorumul necesar, la şedinţă participând 13
consilieri din totalul de 13.
Participa:Directorul Scolii Gimnaziale Puscasi,
- personalul din aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia de convocare a Consiliului local al comunei Puscasi in sedinta ordinara a
fost adusa la cunostinta publica de catre secretarul comunei prin afisare la Afisierul
Primariei comunei Puscasi.

Procesul verbal de la sedinta Consiliului local din luna precedenta a fost pus la
dispozitia consilierilor.
Preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru încrederea acordată si da citire
ORDINII DE ZI, dupa care se supune la vot, după cum urmează:
1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al

comunei Puscasi pe anul 2017;
2.

Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului primarului comunei cu

privire la Situatia economico-sociala si de mediu a comunei Puscasi, incheierea
exercitiului financiar pe anul 2016 si modul in care au fost cheltuite fondurile prevazute in
bugetul local in vederea descarcarii de gestiune;
3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de asistenti personali si a

indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav in anul 2017
4.

Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli proprii pe anul

2017 pentru Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei
Puscasi.
5.

Proiect de hotărâre aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru

aparatul de specialitate al primarului comunei Puscasi;
6.

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE

DRUMURI ȘI STRĂZI ÎN COMUNA PUȘCAȘI, JUDEȚUL VASLUI”
Ordinea de zi este supusa la vot – 13 voturi pentru
Punctul 1 la ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului
de venituri si cheltuieli al comunei Puscasi pe anul 2017
Se prezinta Expunere de motive, proiectul de hotarare,

diferite materiale

informative;
Se prezinta Avizul comisiilor de specialitate si Raportul de specialitate din partea
aparatului primarului. Secretarul comunei- domnul Mocanu Gabriel prezinta Procesul
verbal din care rezulta ca Proiectul de hotarare a fost adus la cunostinta publicului.

Presedintele de sedinta da cuvantul consilierilor locali pentru a-si exprima punctul de
vedere cu privire la proiectul de hotarare:
Mihalache Ion: se adreseaza in primul rand directorului scolii si arata ca, cadrele
didactice nu sunt suficient de implicate in procesul educative si in viata comunitatii.
Presedintii de comisii din partea CL prezinta avizul favorabil dar cu urmatoarele
observatii: Armeanu Alexandru propune ca din suma de 50000 lei sa se aloce pentru
fiecare Biserica din fiecare sat macar cate 5000 lei. Solicita sa se aloce fonduri pentru
repararea Caminului cultural de la Valea Targului. Din suma de 1.47850 lei sa se
achizitioneza refuz de ciur – 2000 mc pentru satul Valea Targului.
Anuti Adrian are rugamintea sa nu fie deranjat de colegi in timpul discursului.
Proiectul de hotarare este foarte important pentru ca prezinta banii comunei. Este cu 5 la
suta mai mare decat anul trecut, este un buget bunisor dar avem si foarte multe
probleme de rezolvat. Drumurile din comuna sunt prima mare problema, in ultimii doi ani
nu s-a asfaltat niciun metro de asfalt. Ne-am propus multe proiecte in special la
rezolvarea apei la Teisoru, dar nici la Puscasi nu da niciun randament. Solutia ar fi sa mai
facem un put de mare adancime si la Puscasi , sa mai facem si fantani publice.
In ce priveste problema drumurilor, avem drumuri in comuna din piatra care trebuie
refacute, in toate satele la fel trebuie neaparat asfaltate. Este dezamagit de proiectul de
1.9 km prin Puscasi, fiecare consilier local are raza sa de actiune, in Cartierul Imas au
ramas 300 ml de drum care nu e asfaltat, se afla ca un sens giratoriu, foarte multa lume
circula pe acest drum – 90 de oameni din care 45 de copii merg la scoala, prezinta un
desen cu drumul de la Buhaescu la Nedeca.
Onica Gheorghe arata ca in proiectul de buget sunt prevazute fonduri pentru Biserica
Teisoru – 50.000 lei si pentru Camin Cultural Teisoru 20.000 lei, este foarte bine mai ales
ca in Teisoru nu este Biserica , era intr-o casa in care ploua, nu este mare suma de
50.000 lei.
Mihalache Ion arata ca Biserica de la Teisoru are alocata suma de 50.000 lei,
valoarea totala este de 6 miliarde lei vechi, deci in cati ani se va termina , in 6 ani?, 12

ani? Trebuie alocate fonduri si la Puscasi si la Poiana si la Valea Targului , macar 5000
lei la fiecare Biserica.
La canalizare – s-a alocat 255.000 lei din buget, este de la bugetul local sau de la
Ministerul Dezvoltarii? Sa nu mai bagam bani in canalizare, sa se repare drumurile. Si la
Teisoru si la Valea Targului unde este asfalt s-au facut santuri bune, la Puscasi nu este la
fel, sunt stricate, infundate de gunoaie, sunt scoase gunoaiele din sant si nu le mai ridica
nimeni. Drumurile in panta sa fie reparate, sa se aduca piatra si utilaje.
Sa se termine lucrarile care au fost incepute.
Armeanu Alexandru se refera in primul rand la drumuri si la Biserica.
Biserica are nevoie de lucrari de reparatii.
Solicita sa facem investitiile dupa prioritati, am inceput Biserica de 20 de ani la
Valea Targului dar nu s-a facut nici astazi sfintirea, sa se faca cu ajutorul oamenilor si a
preotului. Este de parere ca trebuie sa alocam fonduri la fiecare Biserica. Caminul cultural
de la Valea Targului se darama, ploua in el, este foarte necesar chiar si pentru situatii de
urgent, putem adaposti acolo o familie in caz de incendiu, sau pentru muncitori la
drumuri.
Pentru achizitia de piatra, are pregatit un proiect de hotarare, sa facem in toate
satele drumurile sa se poata circula . in ultima sedinta de consiliu local am aprobat 500
mil lei vechi pentru piatra la Valea Targului, apoi a a juns numai 50 mc de piatra. In ultimii
3 ani cati bani s-au alocat la Valea Targului, avem fondul de rulment din anii precedent, la
ce se folosesc acesti bani? Sa cautam un om care lucreaza la proiecte, sa fie un om
priceput.
Sa supraveghem mai atent lucrarile.
Barbu Cezar
Este o sedinta grea, consilierii locali au si drepturi dar si obligatii. Bugetul pe anul
2017 este bunisor, ar trebui mai multi bani. Primarul a impartit bine banii pe capitol ,
principalele probleme sunt drumurile si canalizarea care sa se termine in luna iunie- iulie.

Bani alocati pentru Biserica, sa ma analizam, sa gandim mai bine. Pentru drumuri sa
cumparam piatra la cel mai bun pret de pe piata.
Pletoianu Gigel – arata ca s-a alocat suma de 50.000 lei pentru Biserica de la
Teisoru, este de parere ca trebuie sa ajutam si in celelalte sate. Sa gasim bani in bugetul
local pentru lucrari de reparatii la toate bisericile
Lungu Silviu – bugetul este bine structurat , este de parare ca nu trebuie sa alocam
bani pentru toate bisericile din comuna, numai la Teisoru sa facem ceea ce am inceput.
150.000 lei au fost alocati la drumuri, daca se cheltuieste numai jumatate din aceasta
suma este multumit, putem face si drumul de la Valea Targului si alte drumuri din
comuna.
Se declara multumit de proiectul de hotarare.
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 1: 13 voturi pentru ,
Punctul 2 la ordinea de zi :
Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului primarului comunei cu
privire la Situatia economico-sociala si de mediu a comunei Puscasi, incheierea
exercitiului financiar pe anul 2016 si modul in care au fost cheltuite fondurile
prevazute in bugetul local in vederea descarcarii de gestiune
Prezinta – primar comuna Puscasi - domnul Ignat Nicolae in calitate de initiator
Se prezinta Expunere de motive, diferite materiale informative;
Se prezinta Avizul comisiilor de specialitate si Raportul de specialitate din partea
aparatului primarului.
Inscrieri la cuvant:
Anuti Adrian- este un Raport de nota 10, in legatura cu persoanele cu handicap
declara ca traieste in satul Puscasi si nu a vazut nicio persoana cu handicap care sa fie
sanatoasa.

Amenzi – trebuie sa se faca transformarea in munca in folosul comunitatii – mai
multe dosare
In agricultura – sa se faca rotatia culturilor, pretul graului este foarte mic.
Armeanu Alexandru – Agricultura – din birou se vad altfel lucrurile, sunt cheltuieli
foarte mari, nu gasesti oameni calificati, nici tractoristi, piata este foarte grea.
Barbu Cezar – este un Raport foarte bun, este de accord cu cele prezentate.
In legatura cu cainii fara stapan, solicita sa fie luate masuri.
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 2: 13 voturi pentru,
Punctul 3 la ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de asistenti personali si a
indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav in anul 2017
Prezinta – secretar comuna Puscasi - Mocanu Gabriel
Se prezinta Expunere de motive, diferite materiale informative;
Se prezinta Avizul comisiilor de specialitate si Raportul de specialitate din partea
aparatului primarului.
Inscrieri la cuvant: Nu este cazul
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 3: 13 voturi pentru,
Punctul 4 la ordinea de zi :
Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli proprii pe anul
2017 pentru Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria
comunei Puscasi.
Prezinta – secretar comuna Puscasi - Mocanu Gabriel
Se prezinta Expunere de motive, diferite materiale informative;

Se prezinta Avizul comisiilor de specialitate si Raportul de specialitate din partea
aparatului primarului.
Inscrieri la cuvant: Nu este cazul
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 4: 13 voturi pentru,
Punctul 5 la ordinea de zi :
Proiect de hotărâre aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Puscasi;
Prezinta – secretar comuna Puscasi - Mocanu Gabriel
Se prezinta Expunere de motive, diferite materiale informative;
Se prezinta Avizul comisiilor de specialitate si Raportul de specialitate din partea
aparatului primarului.
Inscrieri la cuvant: Nu este cazul
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 5: 13 voturi pentru,
Punctul 6 la ordinea de zi :
. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI
ȘI STRĂZI ÎN COMUNA PUȘCAȘI, JUDEȚUL VASLUI”
Prezinta – primar comuna Puscasi - Ignat Nicolae in calitate de initiator al
proiectlui de hotarare
Se prezinta Expunere de motive, diferite materiale informative;
Se prezinta Avizul comisiilor de specialitate si Raportul de specialitate din partea
aparatului primarului.
Inscrieri la cuvant: Nu este cazul
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 6: 13 voturi pentru,

Presedintele de sedinta supune la vot Procesul verbal sal sedintei Consiliului
local din luna precedent – 13 voturi pentru,

multumeste pentru participare si

declara sedinta inchisa.

Puscasi- 16 martie 2017
PRESEDINTE DE SEDINTA
MOTAU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR COMUNA PUSCASI
GABRIEL MOCANU

