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 30.06.2017 cu ocazia
Sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Puscasi
Presedinte de sedinta – domnul consilier Plop Gica.
Prezenti 13 consilieri,
Participa : personalul din aparatul de specialitate al primarului,
A fost invitat – domnul Stan Valentin – Director Scoala Gimnaziala nr. 1 Puscasi
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.
- 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, face un apel
catre consilierii locali la calm, ordine si disciplina in timpul sedintei si da citire ORDINII
DE ZI, dupa care se supune la vot, după cum urmează:
1.

Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de actiune pentru

Sarbatorirea Zilei comunei Puscasi – 20 iulie 2017;
2.

Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici si a

Devizului general pentru Lucrari de intretinere drumuri de exploatare localitatea Valea
Targului (Rapa Floarei), comuna Puscasi;
3.

Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului primarului privind rezultatele

obtinute in anul scolar 2016-2017 si masurile pentru pregatirea noului an scolar;
4.

Proiect de hotarare privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al

comunei Puscasi, înființarea Compartimentului de specialitate privind administrarea
Serviciului de Iluminat Public, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului și a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare
a Serviciului de Iluminat Public și stabilirea formei de gestiune pentru acest serviciu;
5.

Raport de activitate a doamnei consilier Ciuraru Anca Claudia

Ordinea de zi este supusa la vot – 13 voturi pentru
Punctul 1 la ordinea de zi :
Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de actiune pentru Sarbatorirea Zilei
comunei Puscasi – 20 iulie 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:
Lungu Silviu arata ca vor fi organizate competitii sportive, fotbal, sah, este foarte
bine, sa se organizeze toate activitatile intr-un singur loc – la padure in locul stabilit. Sa
nu renuntam la sarmale, asa este obiceiul si sa servim si in acest an. Masa de protocol sa
fie organizata mai retras, mai discret, doar pentru invitati.
Anuti Adrian – asteptam cu nerabdare ziua comunei, propune ca masa de protocol
cu consilierii locali sa fie in sala de sedinte la Primarie, sa se faca mancare mai multa, sa
dam la fiecare om cate 2- 3 beri de fiecare. Activitatile apoi sa fie facute la padure:
program artistic cu copii de la scoala, sa fie recompensati cu 10 lei fiecare. Mare atentie
la ordine si disciplina, anul trecut au fost probleme, atentie la fortele de ordine sa se
intervina la timp.
Mihalache Ion doreste sa fie organizare ca si anul trecut, sa fie fanfara, artisti de
muzica populara, sa se organizeze totul la padure, fotbalul sa nu se perceapa nicio taxa,
ordine si disciplina. Sa se faca mancare, un singur fel pentru toata lumea, sa fie
comercianti.
Pletoianu Gigel arata ca fara sarmale nu are farmec, sa se faca un foisor cu panza,
sa se organizeze totul la padure dar sa facem o sala pentru invitati.
Ciuraru Anca arata ca la padure e destul de departe, sunt si oameni in varsta care
vor dori sa participle, e sarbatoare pentru toata lumea, sa se faca si la Primarie ceva, de
exemplu programul artistic sa fie la Primarie.
Barbu Cezar propune sa facem pe deal sarbatoarea. Discutii sunt oricand, sa aratam
ca suntem seriosi sa facem un lucru frumos. Sa se organizeze un Program artistic, totul
sa fie la padure, sa se faca sarmale. Sa fie muzica de fanfare si 3 sau 4 artisti, sa luam
carne de porc, fripturi, sarmale , sa fie transportati batranii la padure dar sa pregatim si la
Primarie.
Macovei Gheorghe – s-a vorbit foarte bine si frumos, sa se respecte ceea ce s-a
propus.

Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 1: 13 voturi pentru ,
Punctul 2 la ordinea de zi
Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici si a
Devizului general pentru Lucrari de intretinere drumuri de exploatare localitatea
Valea Targului (Rapa Floarei), comuna Puscasi;
Se prezinta Raportul primarului, 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 : sa nu creada cineva ca este impotriva drumului de la Valea Targului.
Acum se lucreaza la canalizare in Puscasi si drumurile sunt stricate toate, sunt santuri de
facut, pe Imas nu se poate circula, la fel si pe drumul de la cimitir
Sa se faca drumul de la Valea Targului dar sa se repare si strazile din Puscasi. Nu
este de acord – proiectantul este 2500 lei, diriginte de santier 2500 lei, drumul este al
comunei sa se puna o restrictive de tonaj. In bugetul comunei nu sunt bani pentru toate
drumurile de reparat. Daca sunt bani si promite ca se vor repara toate este de acord,
daca nu, nu este de acord.
Armeanu Alexandru arata ca de 13 ani asteapta acest drum sa se faca, au fost
facute mai multe proiecte dar nu s-a facut nimic.
In Puscasi acum sunt investitii de 15 miliarde lei vechi, nu au dreptul si oamenii din
Valea Targului la drumul acesta sa fie reparat cu 1,5 miliarde. Ce facem cu copii la

scoala, la gradinita ? Rugaminte la consilieri: fiecare sa voteze dupa cum crede de
cuviinta.
Onica Gheorghe – este usor sa vorbesti daca nu esti in aceeasi situatie, intelege cat
este de greu pentru ca si la Teisoru este un drum care trebuie reparat. Invita consilierii sa
mearga pe acest drum cand ploua, sa intre piciorul pana la jumatate in noroi si abia apoi
sa discute. La acest drum nu este deloc piatra, este o prioritate sa fie reparat, sa fie facut
in acest an.
Macovei Gheorghe – este adevarat ca nu sunt bani, Armeanu se lupta din anul 2004
sa se faca acest drum, daca se pot face 2 km, sa se faca, este foarte bine dar si la
Puscasi solicita sa se faca drumul de la Cimitir, sa facem dupa prioritati.
Barbu Cezar arata ca din 2004, 2005 avem proiecte pentru acest drum dar nu s-a
facut nimic din lipsa de fonduri, nici acum nu avem bani sa il asfaltam dar putem macar
sa pietruim sa poata circula lumea. Este de parere ca trebuie facut acest drum si apoi
urmatoarea prioritate este drumul de la Cimitir.
Pletoianu Gigel este de parere ca in acest an sa facem drumul de la Valea Targului
apoi in anul urmatori celelelte drumuri. Este de acord cu proiectul de hotarare.
Lungu Silviu declara ca s-a lovit de incapatanarea unor oameni care nu au facut
acest drum, si in anii trecuti s-a bagat piatra si nu este suficient. Este foarte bine ca s-a
mutat drumul la deal de stalpi, 10 cm de piatra este foarte putin, acum vara se circula
foarte bine pe acest drum.
Si la Cimitir sa se repare drumul.
Plop Gica – acum 2, 3 luni a ridicat problema drumului de la Cimitir, a facut o
socoteala, cu 300 milioane lei vechi se facea si acest drum, la noi mor oameni incontinuu.
Este important si drumul de la Cimitir si sa se faca si acesta, oamenii din Puscasi sunt
revoltati si vor sa vina la Primarie. Ce facem si cu Cartierul din Puscasi care nu are nici
apa?
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 2: 10 voturi pentru , 3 abtineri – Mihalache Ion, Plop Gica, Motau Gheorghe

Punctul 3 la ordinea de zi :
Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului primarului privind rezultatele
obtinute in anul scolar 2016-2017 si masurile pentru pregatirea noului an scolar;
Prezinta – Secretar comuna Puscasi - domnul Mocanu Gabriel, se prezinta
Procesul verbal din care rezulta ca Proiectul de hotarare a fost adus la cunostinta
publicului
Se prezinta Proiectul de hotarare, Expunere de motive, diferite materiale informative;
Se prezinta Avizul comisiilor de specialitate si Raportul de specialitate din partea
aparatului primarului.
Presedintele de sedinta da cuvantul consilierilor locali pentru a-si exprima
punctul de vedere cu privire la proiectul de hotarare:
Onica Gheorghe arata ca la Scoala de la Teisoru gardul este rupt de tot, este foarte
urgent sa se inlocuiasca acest gard, nu se mai poate repara. In Scoala ploua, sa se
repare la acoperis.
Lungu Silviu arata ca la Puscasi cele mai bune cadre didactice au plecat in alta parte
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 3: 13 voturi pentru ,
Punctul 4 la ordinea de zi :
Proiect de hotarare privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al comunei
Puscasi, înființarea Compartimentului de specialitate privind administrarea Serviciului de
Iluminat Public, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului și a
Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de
Iluminat Public și stabilirea formei de gestiune pentru acest serviciu
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;
Nu sunt inscrieri la cuvant
Supunem la vot Proiectul de hotarare:
Pct 4: 13 voturi pentru ,
La punctul 5 – Raport de activitate, Ciuraru Anca propune sa prezinte Raportul
de activitate la o sedinta ulterioara.

Presedintele de sedinta multumeste pentru participare si declara sedinta
inchisa.
30 iunie 2017
PRESEDINTE DE SEDINTA
PLOP GICA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR COMUNA PUSCASI
GABRIEL MOCANU

