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PROCES –VERBAL
încheiat la data de 28 decembrie 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Duda Epureni , convocată conform dispoziţiei primarului nr. 194/22.12.2021
Conform dispoziţie nr.194 din 22.12.2021 a primarului comunei Duda Epureni , a fost
convocată şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Duda Epureni , pentru data de
28.12.2021 ora 14.00 .
La şedinţă participă primarul comunei dl. Petrică Chiriac , doamna Pivniceru Carmen
secretarul general al comunei Duda-Epureni . Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. consilier
Matran Adrian şi au început la ora 14.00 . Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe
site-ul instituţiei , în data de 23.12.2021 a Dispoziţiei nr.194 din 22.12.2021, (proces verbal
afișare nr.RS /640/23.12.2021).
Secretarul comunei face prezenţa constatând că sunt prezenţi 13 din 13 consilieri în funcţie .
Se constată că şedinţa a fost legal constituită . Secretarul comunei consultă pe d-nii consilieri de
exactitatea datelor consemnate în procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de
22.12.2021 . Supus la vot procesul verbal a fost aprobat cu 13 voturi pentru din 13exprimate
Domnul preşedinte supune la vot ordinea de zi . Se aprobă ordinea de zi cu 13 voturi pentru
din 13 exprimate.
Ordinea de zi are următorul conţinut :
1. Proiect de hotărâre nr.76 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
al comunei Duda Epureni ,judeţul Vaslui , pentru lunile ianuarie , februarie şi martie
2022.
2. Proiect de hotărâre nr.77 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Duda-Epureni
în anul financiar 2021 .
3. Proiect de hotărâre nr.78 privind decontarea cheltuielilor de transport pe lunile iulie
,august , septembrie ,octombrie , noiembrie şi decembrie 2021 pentru cadrele didactice
care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Duda-Epureni , judeţul Vaslui .
4. Proiect de hotărâre nr.79 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2022 .
5. Proiect de hotărâre nr.80 privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor
utiliza pe raza comunei Duda-Epureni, judetul Vaslui , începând cu data de 01.01.2022 .
6. Proiect de hotărâre nr.81 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei
Duda Epureni nr. 42 din 05.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Duda-Epureni .
7. Proiect de hotărâre nr.85 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
pe anul 2022 .
- Se trece la discutarea ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre nr.76 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
al comunei Duda Epureni ,judeţul Vaslui , pentru lunile ianuarie , februarie şi martie
2022.
Iniţiator Primar Petrică Chiriac

Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru administraţie publică locală ,
juridică ,apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor .
Domnul președinte : ,, Vă rog să faceți propuneri ,,
Domnul consilier Drăgunoiu Emanuel propune președinte de ședință pentru lunile ianuarie ,
februarie şi martie 2022 pe domnul consilier Petre Costel
Domnul presedinte :
Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt supunem la vot.
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU ,NEGRU COSTICĂ , NICA COSTICĂ
PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGEADRIAN ,SÎRBU VALERIU , VASILACHI SANDU
Împotrivă ?
Abţineri ?
Supus la vot proiectul este adoptat cu 13 voturi pentru din 13 exprimate .
2. Proiect de hotărâre nr.77 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Duda-Epureni
în anul financiar 2021 .
-Inițiator Ing.PETRICĂ CHIRIAC -Primar
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru învăţământ ,sănătate ,cultură ,
protecţie socială , activităţi sportive şi de agrement ;
Domnul presedinte :
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt supunem la vot.
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU ,NEGRU COSTICĂ , NICA COSTICĂ
PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGEADRIAN , SÎRBU VALERIU , VASILACHI SANDU
Împotrivă ?
Abţineri ?
Supus la vot proiectul este adoptat cu 13 voturi pentru din 13 exprimate .
3. Proiect de hotărâre nr.78 privind decontarea cheltuielilor de transport pe lunile iulie
,august , septembrie ,octombrie , noiembrie şi decembrie 2021 pentru cadrele didactice
care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Duda-Epureni , judeţul Vaslui .
Iniţiator Primar Petrică Chiriac
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru învăţământ ,sănătate ,cultură ,
protecţie socială , activităţi sportive şi de agrement ;
Domnul preşedinte : Vă rog înscrieri la cuvânt . Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt , supunem
la vot .,,
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU ,NEGRU COSTICĂ , NICA COSTICĂ
PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGEADRIAN, SÎRBU VALERIU , VASILACHI SANDU
Împotrivă ?
Abţineri ?
Supus la vot proiectul este adoptat cu 13 voturi pentru din 13 exprimate .

4. Proiect de hotărâre nr.79 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2022 .
Iniţiator Primar Petrică Chiriac
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru probleme de dezvoltare
economico-sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei ,
agricultura , gospodarie comunala , protectia mediului , servicii si comert ;
Domnul primar :
Impozitele şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 nu s-au majorat ,ci au suportat doar
indexarea cu rata de inflație ,în virtutea legii .Acest lucru reise foarte clar din art.3 și art.8 din
proiectul de hotărâre pe care vi le citesc:
,, Art.3. - Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte dupa cum urmeaza :
- în cazul impozitului pe teren extravilan persoane juridice, la -0%;
-în cazul impozitului pe teren extravilan persoane fizice , la -0%.
-în cazul impozitului auto persoane juridice, la - 0%;
-în cazul impozitului auto persoane fizice , la -0% ;
-în cazul taxei firma , la - 0% ;
-în cazul impozitului pe spectacole , la -0 % ;
-impozitul pe teren pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv-0%.
- impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren0 % pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în
intravilan-0 % ,,
,,Art.8.- Pentru anul fiscal 2022, impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane
fizice si juridice, se indexeaza cu rata de inflație de 2,6%,a anului 2020 fata de impozitele si
taxele datorate pentru anul 2021,conform Hotărârii Consiliului Local Duda
Epureninr.29/31.05.2021.,,
Domnul preşedinte : Vă rog înscrieri la cuvânt . Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt , supunem
la vot .,,
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU ,PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL
,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGE-ADRIAN, SÎRBU VALERIU , VASILACHI
SANDU
Împotrivă ?
Abţineri ?
NEGRU COSTICĂ
Supus la vot proiectul este adoptat cu 12 voturi pentru din 13 exprimate .
5. Proiect de hotărâre nr.80 privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor
utiliza pe raza comunei Duda-Epureni, judetul Vaslui , începând cu data de 01.01.2022 .
Iniţiator Primar Petrică Chiriac
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru administraţie publică locală ,
juridică ,apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor .
Domnul preşedinte : Vă rog înscrieri la cuvânt .
Domnul consilier Ciobanu Emilian-Gigi :
,, Eu aș fi de părere să mărim un pic taxa de comerț stradal , ca să protejăm comercianții noștri
și mai ales că ăștia care fac comerț ambulant nici nu prea plătesc această taxă .
Domnul primar :
,, Este treaba poliției să-i verifice ,,

Domnul preşedinte: Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt , supunem la vot .,,
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU ,PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL
,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGE-ADRIAN, SÎRBU VALERIU
Împotrivă ?
Abţineri ?
NEGRU COSTICĂ , VASILACHI SANDU
Supus la vot proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru din 13 exprimate .
6. Proiect de hotărâre nr.81 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei
Duda Epureni nr. 42 din 05.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Duda-Epureni .
Iniţiator Primar Petrică Chiriac
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru administraţie publică locală ,
juridică ,apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor .
Domnul preşedinte : Vă rog înscrieri la cuvânt . Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt , supunem
la vot .,,
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU ,NEGRU COSTICĂ , NICA COSTICĂ
PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGEADRIAN, SÎRBU VALERIU , VASILACHI SANDU
Împotrivă ?
Abţineri ?
Supus la vot proiectul este adoptat cu 13 voturi pentru din 13 exprimate .
7. Proiect de hotărâre nr.85 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
pe anul 2022 .
Iniţiator Primar Petrică Chiriac
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru administraţie publică locală ,
juridică ,apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor .
Domnul preşedinte : Vă rog înscrieri la cuvânt . Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt , supunem
la vot .,,
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU ,NEGRU COSTICĂ , PAHONI MIHĂIŢĂ
,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGE-ADRIAN, SÎRBU
VALERIU , VASILACHI SANDU
Împotrivă ?
Abţineri ?
NICA COSTICĂ
Supus la vot proiectul este adoptat cu 12 voturi pentru din 13 exprimate .
Nemaifiind probleme de dezbătut , președintele de ședință declară închise lucrările ședinței
ordinare a Consiliului Local al Comunei Duda Epureni din data de 28 decembrie 2021.
Prezentul proces verbal conţine un număr de patru pagini , semnate de către preşedintele de
şedinţă şi de secretarul comunei şi s-a încheiat în două exemplare .
Duda Epureni 28.12.2021
Preşedinte de şedinţă ,
Contrasemnează ,
Consilier
Secretar General U.A.T Duda-Epureni
MATRAN ADRIAN
PIVNICERU CARMEN
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