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Nr.RS 233/30.06.2015

MINUTA
încheiată astăzi 30.06.2015
la sediul Primăriei comunei Duda-Epureni , Sat .Epureni , Str.Paltinului nr.1 , în
conformitate cu art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală , cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Duda-Epureni din data de 30.06.2015.
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus menţionată , prin
dispoziţia primarului nr.185/25.06.2015 , cu respectarea întocmai a prevederilor legale ,
respectiv art.39 alin.(1) ,alin (3) şi alin.(5) , art.68 , art.115 alin.(1) litera ,,a,, şi art.117
litera ,, a,, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
modificată şi completată ulterior .
Secretarul comunei deschide şedinţa , constatând că este îndeplinită condiţia art.40
alin.(1) din Legea nr.215/2001 , fiind prezenţi 10 consilieri din 13 consilieri în funcţie .
La şedinţă participă primarul comunei dl. Petrică Chiriac , secretarul comunei d-na
Pivniceru Carmen . Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. consilier Ciobanu Emilian
Gigi şi au început la ora 16.00 .
Domnul preşedinte ,supune la vot ordinea de zi . Se aprobă ordinea de zi cu 10 voturi
pentru din 10 exprimate .
Ordinea de zi are următorul conţinut :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
al comunei Duda Epureni ,judeţul Vaslui , pentru lunile iulie , august şi septembrie
2015 .
2. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pe lunile aprilie,
mai şi iunie 2015 pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul
comunei Duda-Epureni , judeţul Vaslui .
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna DudaEpureni în anul financiar 2015 .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestării ,,Ziua comunei
Duda-Epureni ”-ediţia a-IV-a - 15 august 2015 .
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului
de ,, Cetăţean de Onoare al Comunei Duda-Epureni ,, .
6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special domnului Primar
Petrică Chiriac pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei pentru
Dezvoltare Intercomunitară Vaslui excluderea Unităţii Administrativ Teritoriale
Tăcuta din cadrul Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Vaslui,

modificarea Statutului, Actului Constitutiv şi Contractului de Asociere al ADI
Vaslui .
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri :
1.Hotărârea nr.23 din 30.06.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a
Consiliului Local al comunei Duda Epureni ,judeţul Vaslui , pentru lunile iulie ,
august şi septembrie 2015 –cu 9 voturi pentru .
2. Hotărârea nr.24 din 30.06.2015 privind decontarea cheltuielilor de transport pe
lunile aprilie, mai şi iunie 2015 pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă
pe teritoriul comunei Duda-Epureni , judeţul Vaslui - cu 10 voturi pentru.
3. Hotărârea nr.25 din 30.06.2015 privind aprobarea cuantumului şi numărului de
burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna DudaEpureni în anul financiar 2015- cu 10 voturi pentru .
4. Hotărârea nr.26 din 30.06.2015 privind aprobarea organizării manifestării ,,Ziua
comunei Duda-Epureni ”-ediţia a-IV-a - 15 august 2015 - cu 10 voturi pentru .
5. Hotărârea nr.27 din 30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea Titlului de ,, Cetăţean de Onoare al Comunei Duda-Epureni ,, -cu 10
voturi pentru .
6. Hotărârea nr.28 din 30.06.2015 privind acordarea mandatului special
domnului Primar Petrică Chiriac pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor
Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Vaslui excluderea Unităţii
Administrativ Teritoriale Tăcuta din cadrul Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară Vaslui, modificarea Statutului, Actului Constitutiv şi Contractului
de Asociere al ADI Vaslui - cu 10 voturi pentru .
Şedinţa s-a încheiat la ora 18.30 .
În conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa în
administraţia publică , minuta se va afişa la sediul primăriei şi se va publica pe site-ul
primăriei comunei Duda-Epureni .

Preşedinte de şedinţă ,
CIOBANU EMILIAN GIGI

Secretar U.A.T . Duda-Epureni,
PIVNICERU CARMEN

