ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL POIENESTI
PROCES VERBAL,
Incheiat astazi 31.03.2021, in sedinta ordinara a Consiliului local
Poienesti, judetul Vaslui.
Lucrarile sedintei Consiliului local incep la ora 15, in sediul Primariei comunei
Poienesti ,judetul Vaslui.
Secretarul general al comunei Cecilia Ciobanu– face apelul nominal al consilierilor.
.
Domnul presedinte de sedinta Gheorghe Balan deschide lucrarile sedintei si constata
ca este legal constituita din totalul de 11 consilieri in functie fiind prezenti 10 consilieri,
lipseste domnul consilier Lemnaru Ionel.
La sedinta este prezent domnul primar Manole Nelu Caragata, delegatii satesti –
Bulgariu Constantin , Gortan Radu, Romila Valeriu Danut, care datorita pandemiei sunt rugati
sa stea pe hol pe scaune , distantati ,cu usa deschisa ca sa poata participa la sedinta
Consiliului local .
Sunt prezenti la sedinta cetatenii Cretu I Ioan si Marcu Teofil.
Domnul presedinte de sedinta Gheorghe Balan aduce la cunostinta domnilor Cretu I
Ioan si Marcu Teofil ca datorita pandemiei s-au amenajat scaune pentru delegati satesti si
alti cetateni pe hol, usa este deschisa se aude foarte bine, spatiu in sala de sedinta este mic si nu
se poate pastra distantarea.
Domnul Cretu I Ioan refuza sa iasa in hol, intreaba cat spatiu este pentru fiecare
consilier, daca s-a calculat?
Domnul Marcu Teofil afirma ca legal are voie.
Domnul Presedinte Gheorghe Balan – rog sa intelegati ca suntem in stare de
pandemie, domnul Marcu isi ia un scaun si se aseaza langa usa , domnul Cretu I Ioan sta in
picioare in partea din spate a salii de sedinta.
Domnul primar Manole Nelu Caragata – aduce la cunostinta ca nu avem alt spatiu mai
mare pentru desfasurarea sedintelor , dar holul este mare si cu usa deschisa se aude, trebuie sa
respectam si regulile cu privire la pandemie.
Dupa mai multe discutii contradictorii incepe sedinta.
Domnul Presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul ordinei de zi asa cum a
fost comunicat consilierilor prin convocare –Dispozitia Primarului nr. 131 din 25.03.2021.
- Proiect de hotarare privind declararea de utilitate publica a unor bunuri.
- Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti pesonali pentru
anul 2021.
- Proiect de hotarare privind aprobarea inrolarii in Sistemul National de Plata
on line a impozitelor si taxelor locale prin intermediul platformei
« Ghiseul.ro »
- Proiect de hotarare privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a
riscurilor de la nivelul comunei Poienesti pe anul 2021.
Analiza stadiului pregatirii de mobilizare in anul 2020.
Se supune la vot ordinea de zi conform dispozitiei primarului - voteaza « pentru »
toti cei 10 consilieri.
Doamna Cecilia Ciobanu - secretar general al comunei - a pus la dispozitie inaintea
sedintei procesele verbale al sedintelor din luna februarie 2021. Nici un consilier nu a facut
obiectiuni cu privire la continutul proceselor verbale.
Se supun la vot procesele verbale al sedintelor din luna februarie 2021 – voteaza
« pentru » toti cei 10 consilieri prezenti.
Doamna Ciobanu Cecilia – secretar general al comunei - aduce la cunostinta
domnilor consilieri ca exista rapoarte de specialitate si rapoarte de avizare a comisiilor de
specialitate la toate proiectele de hotarari din ordine de zi.

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar Manole Nelu Caragata sa prezinte referatul de aprobare si proiectul de hotarare privind declararea de utilitate
publica a unor bunuri.
Domnul primar Manole Nelu Caragata - am analizat situatia cu specialisti, s-au stabilit
puturi forate pe ses. Din experienta pe care o am de la satele Oprisita si Poienesti unde nu am
ramas fara apa, este clar ca da randament putul amplasat pe ses. In satul Floresti trebuie apa ,
la Poienesti Deal ,la Frasinu la fel. Acum nu avem posibilitatea pentru Fundu Vaii , dar nici nu
este absolut necesar, nu ne incadram in suma.
Dupa prezentarea materialelor se inscriu la cuvant urmatorii consilieri : Nicu Scutaru,
Constantin Antonache , Ovidiu Flocea , Robert Stanciu.
Domnul consilier Nicu Scutaru- este adevarat la Poienesti Deal acum sunt multe
probleme cu apa. Sunt deacord cu proiectul.
Domnul consilier Constantin Antonache - aceeasi problema cu apa este si la Valea
Caselor.
Domnul viceprimar Ovidiu Flocea - dragi colegi dupa cum ati luat la cunostinta
suntem in faza de initiere a unui nou proiect Floresti, Frasinu, Poienesti Deal. Speram sa gasim
si finantarea necesara.
Implementarea unui proiect ofera un minim de confort, respectam o asumare a
STATULUI ROMAN odata cu aderarea la UE.
Noi ne facem treaba , pune proiectul pe masa si asteptam finantarea. Sunt deacord cu
acest proiect.
Domnul consilier Robert Stanciu - unde e de apreciat nu pot sa nu o fac. Vreu sa
felicit primarul si viceprimarul e foarte bine sa implementam acest proiect. Sunt deacord.
Domnul primar Manole Nelu Caragata- nu avem sat. Valea Caselor – este inclus la
Frasinu. Avem 6 sate la nivelul comunei Poienesti.
Sa nu mai spuneti ca proiectul este facut de altcineva asa s-a spus in campanie ca
proiectul celalalt cu apa este facut de tatal lui.
Se supune la vot art.1 din proiectul de hotarare privind declararea de utilitate publica a
unor bunuri - voteaza “pentru” – toti cei 10 consilieri prezenti.
Se supune la vot art.2din acelasi proiect-voteaza“pentru”-toti cei 10 consilieri prezenti.
Se supune la vot art.3 din acelasi proiect-voteaza “pentru”-toti cei10 consilieri prezenti
Se supune la vot proiectul de hotarare privind declararea de utilitate publica a unor
bunuri - voteaza “pentru” – toti cei 10 consilieri prezenti.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar Manole Nelu Caragata -sa
prezinte referatul de aprobare si proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti
pesonali pentru anul 2021.
Domnul primar Manole Nelu Caragata - anul 2020 a fost un an foarte greu pentru
asistentii personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap. Am afectat bugetul local, am
ramas cu datorii la stat.
Certificatul de incadrare in grad de handicap nu il eliberez eu, este o comisie la
DGASPC – Moara Grecilor. Sunt copii angajati pentru parintii lor – dar legea permite si nu
avem ce face, e solicitarea familiei.
Anul acesta nu mai avem posibilitatea angajarii, bugetul este mai mic cu aproximativ
1miliard 900 mii lei.
Am mai gasit de recuperate niste bani. Prezint un process verbal de amenda din trecut
, datorita ruperii unui proiect s-a dat o amenda mare, am discutat cu avocatul ,sper sa
recuperam banii.
Dupa prezentarea materialelor se inscriu la cuvant urmatorii consilieri : Ioan Luca.
Domnul consilier Ioan Luca - legea fiscala sa nu fi prescris aces lucru , ce masuri a
lasat Curtea de Conturi ?

Se supune la vot art.1 din proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de
asistenti pesonali pentru anul 2021– voteaza « pentru» toti cei 10 consilieri prezenti
Se supune la vot art.2 – voteaza « pentru» toti cei 10 consilieri prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti
pesonali pentru anul 2021 – voteaza « pentru» toti cei 10 consilieri prezenti.
.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar Manole Nelu Caragata care prezinte referatul de aprobare si proiectul de hotarare privind aprobarea inrolarii in
Sistemul National de Plata on line a impozitelor si taxelor locale prin intermediul platformei
« Ghiseul.ro »
Dupa prezentarea materialelor se inscriu la cuvant urmatorii consilieri : Ovidiu Flocea,
Ioan Luca,Clia Petronela Luca, Robert Stanciu.
Domnul viceprimar Ovidiu Flocea - ajutor mare in acest caz este pentru cei plecati din
localitate. Acest proiect de hotarare vine si in ajutorul nostru. Sunt deacord.
Domnul consilier Ioan Luca - trebuie sa avem o banca serioasa. Sunt deacord.
Doamna consilier Clia Petronela Luca - sunt incantata de asa proiect, facem inca un
pas spre modernizare. Nu toti cetatenii pot accesa, dar avem multi tineri priceputi si poate asa
nu vor mai fi restante. Sunt deacord cu proiectul de hotarare in speranta ca ne va fi de ajutor.
Domnul consilier Robert Stanciu - e foarte bine cu acesta propunere , excelent,
felicitari. Sunt deacord .
Se supune la vot art.1 din proiectul de hotarare privind aprobarea inrolarii in Sistemul
National de Plata on line a impozitelor si taxelor locale prin intermediul platformei
« Ghiseul.ro »– voteaza « pentru» toti cei 10 consilieri prezenti.
Se supune lavot art.2din acelasi proiect– voteaza « pentru» toti cei 10 consilieri prezenti.
Se supune la vot art.3 din acelasi proiect– voteaza« pentru» toti cei 10 consilieri
prezenti.
Se supune la vot art.4 din acelasi proiect– voteaza« pentru» toti cei 10 consilieri
prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea inrolarii in Sistemul National
de Plata on line a impozitelor si taxelor locale prin intermediul platformei « Ghiseul.ro »–
voteaza « pentru» toti cei 10 consilieri prezenti.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar Manole Nelu Caragata - sa
prezinte referatul de aprobare si proiectul de hotarare privind reactualizarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor de la nivelul comunei Poienesti pe anul 2021.
Domnul primar Manole Nelu Caragata – nu am avut probleme in ce priveste situatiile
de urgenta, am fost dati exemplu ca am intervenit la orice eveniment, am raspuns la telefoane.
Dupa prezentarea materialelor se inscriu la cuvant urmatorii consilieri : Ovidiu Flocea.
Domnul viceprimar Ovidiu Flocea - . Sunt deacord- cu reactualizarea PAAR.
Se supune la vot art.1 din proiectul de hotarare privind reactualizarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor de la nivelul comunei Poienesti pe anul 2021 – voteaza
« pentru» toti cei 10 consilieri prezenti.
Se supune la vot art.2 din acelasi proiect – voteaza « pentru» toti cei 10 consilieri
prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind reactualizarea Planului de analiza si
acoperire a riscurilor de la nivelul comunei Poienesti pe anul 2021 – voteaza « pentru» toti cei
10 consilieri prezenti.
Domnul viceprimar Ovidiu Flocea prezinta in continuare - Analiza stadiului pregatirii
de mobilizare in anul 2020.
Deoarece toate punctele de la ordinea de zi s-au epuizat domnul presedinte de sedinta –
propune inchiderea sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gheorghe Balan

SECRETAR GENERAL AL
COMUNEI,
Cecilia Ciobanu

