737233 – Duda-Epureni, Judeţul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 480169 / fax 0235 – 480169
Nr.RS 59 /15.02.2022

PROCES –VERBAL
încheiat la data de 15 februarie 2022 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Duda Epureni , convocată conform dispoziţiei primarului nr. 32/09.02.2022
Conform dispoziţie nr.32 din 09.02.2022 a primarului comunei Duda Epureni , a fost
convocată şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Duda Epureni , pentru data de
15.02.2022 ora 14.00 .
La şedinţă participă primarul comunei dl. Petrică Chiriac , doamna Pivniceru Carmen
secretarul general al comunei Duda-Epureni , domnul Pintilie Liviu –contabil-consilier
superior la Comp.Financiar Contabilitate și reprezentanți ai ziarului Vremea Nouă . Lucrările
şedinţei sunt conduse de dl. consilier Petre Costel şi au început la ora 14.00 . Publicitatea
şedinţei a fost asigurată prin afişare pe site-ul instituţiei , în data de 09.02.2022 a dispoziţiei
nr.32 din 09.02.2022, (proces verbal afișare nr.RS /43/09.02.2022).
Secretarul comunei face prezenţa constatând că sunt prezenţi 13 din 13 consilieri în funcţie .
Se constată că şedinţa a fost legal constituită .
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.Adoptarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de 07.01.2022
2. Proiect de hotărâre nr.2 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes
local pe anul 2022 , pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social , în
conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat .
3. Proiect de hotărâre nr.3 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Duda-Epureni , judeţul Vaslui , pentru anul şcolar 2022
-2023 .
4. Proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea Actului aditional la contractul de închiriere
nr.282 din 03.02.2017 încheiat între Comuna Duda Epureni şi HERCIU CĂTĂLINA I.I .
5. Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
pentru anul 2022 în Comuna Duda Epureni ,județul Vaslui .
6. Proiect de hotărâre nr.6 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei
Duda Epureni nr. 56 din 06.12.2017 privind însușirea Acordului de cooperare privind
organizarea și exercitarea activității de audit public intern .
7. Proiect de hotărâre nr.7 privind aprobarea bugetului local al comunei Duda-Epureni
pe anul 2022 .
- Se trece la discutarea ordinii de zi :
1 . Adoptarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de 07.01.2022
Secretarul comunei consultă pe d-nii consilieri de exactitatea datelor consemnate în procesul
verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 07.01.2022 . Supus la vot procesul verbal a
fost aprobat cu 13 voturi pentru din 13exprimate
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 procesul verbal a fost aprobat cu 13 voturi pentru din 13exprimate
2. Proiect de hotărâre nr.2 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes
local pe anul 2022 , pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social , în
conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat .
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 presedinte :
Dau cuvântul domnului viceprimar să vă prezinte proiectul
Domnul viceprimar Emanuel Drăgunoiu :
,, După cum știu marea majoritate dintre dvs. acet proiect se supune aprobării dvs. la fiecare
început de an .Prin urmare , la ora actuală avem 17 beneficiari la Legea 416 care trebuie să
presteze un anumit număr de ore de muncă . Pentru acestia se efectuează instructajul privind
normele de tehnică a securităţii muncii și îi dotăm cu unelte şi echipament necesar, în funcţie
de tipul de activitate ce urmează să fie prestată .Ei urmează să efectueze o serie de lucrări , cum
ar fi :
- intretinerea in sezonul rece a drumurilor comunale
- lucrari de curatare manuala a albiilor paraurilor
- lucrari de igenizare zona podurilor si podetelor
- lucrari de curatare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale
- lucrari de intretinere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale
- alte activitati de interes si utilitate publica
De asemenea, Compartimentul de Asistenţă Socială îşi va asuma îndeplinirea următoarelor
obligaţii:
- va emite liste cu orele de muncă pentru alte persoane din familia beneficiară, la cererea
titularului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile şi lucrările de
interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial
capacitatea de muncă, dacă impune situaţia;
- să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista cu
beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de
muncă;
- să întocmească situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile
beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, conform planului
de acţiuni.
Domnul presedinte: Vă rog înscrieri la cuvânt
Domnul consilier Vasilachi Sandu :
,, Vreau să-l întreb pe viceprimar , e corect să se facă curat pe lângă drumul județean cu oamenii
de la Legea 416 ? Întreb și eu . ,,
Domnul viceprimar Emanuel Drăgunoiu:
,, Ipocrizia dvs atinge paroxismul , să-mi reproșati că am folosit oamenii de la legea 416 pentru
igienizarea DJ care face legătura între Epureni și Duda . Domnule , dumneata când erai primar
îi foloseai pe cei de la ajutor social pe tarlaua personală , la cules porumb și la multe altele , așa
obișnuiai să faci sau ai uitat se pare .Așadar , pentru cei care nu știu sau au uitat , le împrospătez
memoria și le reamintesc că orele în folosul comunității erau făcute pe tarlaua fostului primar de
Duda , Vasilachi Sandu . Oamenii au confirmat asta și pot să-i aduc aici să vă spună ei , însă
astfel de practici au apus odată cu dumneata .Asta îți răspund , domnule Vasilachi !
Domnul presedinte :
Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt supunem la vot.

Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL ,
PRODAN GEORGE-ADRIAN ,SÎRBU VALERIU
Împotrivă ?
Abţineri ?
MACARIE VALERIU ,NEGRU COSTICĂ , NICA COSTICĂ, VASILACHI SANDU
Supus la vot proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru din 13 exprimate .
3. Proiect de hotărâre nr.3 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Duda-Epureni , judeţul Vaslui , pentru anul şcolar 2022
-2023 .
-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 .
4. Proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea Actului aditional la contractul de închiriere
nr.282 din 03.02.2017 încheiat între Comuna Duda Epureni şi HERCIU CĂTĂLINA I.I .
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 .
5. Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
pentru anul 2022 în Comuna Duda Epureni ,județul Vaslui .
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 :

,, Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabileşte anual şi se aprobă prin hotărâre de către
ADIV și de către consiliile locale din judeţul Vaslui . Prin Hotărârea AGA nr.1 din 19.01.2022 a
Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui s-a stabilit aprobarea
cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în Județul Vaslui,pentru populația
din mediul rural la 7,00 lei/lună .
Urmărirea şi încasarea taxei speciale se face de catre Compartimentul Financiar Contabilitate
din cadrul primariei prin agenții fiscali , cu termen de plată semestrial (31 martie și 30
septembrie ), până în ultima zi lucratoare a fiecarui semestru.. Anul acesta se va începe din 7
martie colectarea din poartă în poartă pentru satele Epureni și Bobești , urmând să extindem
acest tip de colectare și în Duda și Valea Grecului ,,.
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 .
6. Proiect de hotărâre nr.6 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei
Duda Epureni nr. 56 din 06.12.2017 privind însușirea Acordului de cooperare privind
organizarea și exercitarea activității de audit public intern .
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 primar :
,, Proiectul are drept scop însuşirea modificărilor stabilite prin actul adiţional nr. 7 / 15.12.2021
la Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitaţii de audit public intern
încheiat în data de 12.03.2019 în cadrul Filialei Judeţene Vaslui a Asociaţiei Comunelor din
România, al cărui model cadru a fost însuşit prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Duda
Epureni nr. 56 din 06.12.2017.,,
Domnul preşedinte: Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt , supunem la vot .,,
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN ,PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL ,
PRODAN GEORGE-ADRIAN, SÎRBU VALERIU
Împotrivă ?
Abţineri ?
MACARIE VALERIU ,NEGRU COSTICĂ ,NICA COSTICĂ , VASILACHI SANDU
Supus la vot proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru din 13 exprimate .
7. Proiect de hotărâre nr.7 privind aprobarea bugetului local al comunei Duda-Epureni
pe anul 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 președinte :
Are cuvântul domnul contabil Pintilie Liviu
Domnul Pintilie Liviu :

O să dau citire sumelor din bugetul pe anul 2022 , prezentate în referatul de specialitate ,asfel :
 La partea de venituri :
Total venituri_____________________________________ 15.042.000
Din care :
I. Venituri proprii _________________________________1.991.000
1) Impozit pe venit __________________________________ 303.000
2) Cote defalcate din impozitul pe venit__________________ 407.000
3) Impozite si taxe pe proprietate_______________________650.000
4) Taxe pe utilizarea bunurilor_________________________111.000
5) Venituri din proprietate ____________________________100.000
6) Amenzi, penalitati ________________________________135.000
7) Venituri din prestari de servicii_______________________ 30.000
8) Alte venituri___________ __________________________235.000
II. Sume defalcate din TVA _________________________ 4.339.000
III. Sume din excedentul bugetului local________________ 2.500.000
IV. Subventii ______________________________________6.212.000
La partea de cheltuieli
Total cheltuieli____________________________________15.042.000
Din care :
1) Cheltuieli de personal______________________________1.975.000
2) Bunuri si servicii_________________________________ 2.424.000
3) Fond de rezerva la disp. autoritatilor locale_____________ 250.000
4) Asistenta sociala _________________________________1.405.000
5) Burse _____________________________________________25.000
6) Cheltuieli de capital ______________________________ 8.857.000
Domnul primar :
,, O să vă prezint eu investițiile pe anul 2022 ,că sigur asta vă interesează cel mai mult , deci
avem în vedere următoarele investiții :
- Sistem de supraveghere video -45.000 lei
- Construire cladire anexa pentru birouri -490.000 lei
- Tocator de crengi si resturi vegetale - 60.000
- Echipament pentru imprastiere material antiderapant.- - 35.000lei
- Reparatii si modernizare Gradinita din Valea-Grecului – 1.092.000 lei –PNDL
- Amenajare grup sanitar cu fosă vidanjabilă la Şcoala din satul Valea-Grecului -125.000 lei
- Realizare împrejmuire cu gard metalic la Dispensarul uman din satul Duda”- 40.000 lei
- Amenajare spatiu pentru joaca in sat Valea-Grecului - 45.000 lei
- Alimentare cu apa in loc. Duda, Epureni si Valea-Grecului – 4.935.000 lei
- Retea electrica de distributie : Alimentare cu apa in loc. Duda, Epureni si Valea-Grecului 100.000 lei
- Modernizarea sistemului de iluminat public al comunei Duda-Epureni - 150.000 lei
- Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism, comuna DudaEpureni -85.000 lei
- Modernizare strazi prin asfaltare in comuna Duda-Epureni – 110.000 lei
- Asfaltare strazi in sat Valea-Grecului -30.000 lei
- Modernizare prin pietruire strazi in comuna Duda-Epureni -50.000 lei
- Construire statie autobuz in satul Valea-Grecului -35.000 lei
- Reparatii si executie de alei pietonale si rigole betonate pe strazile Renasterii si Emil
Emandi din satul Epureni -400.000 lei
- Lucrari de asfaltare pe strada Apusului din satul Duda – 300.000 lei
- Pietruire strazi in comuna Duda-Epureni - 585.000 lei
- Intretinere periodica strazi in comuna Duda-Epureni – 135.000 lei
Domnul preşedinte : Vă rog înscrieri la cuvânt

Domnul consilier Macarie Valeriu :
,, Eu aș dori să specificați și străzile unde se asfaltează sau se pietruiște , apoi vă întreb dacă se
va asfalta drumul care duce spre cimitirul de la Valea Grecului și solicit să se pună niște piatră
la cișmea ,că se adună apa și se face noroi .,,
Domnul primar :
,, Strada care duce la cimitir este prinsă pentru asfaltare în proiectul ,,Anghel Salini ,, și prin
urmare nu mai putem interveni pe ea . După cum bine știți , am depus un proiect de asfaltare a 9
Km străzi în comuna Duda Epureni , printre care și această stradă și str.1 Decembrie din Bobești
, pentru că și oamenilor din satul Bobești le-am promis din mandatul al doilea că o să le punem
și lor asfalt , ei nu prea au fost așa nemulțumiți ca alții . Despre cișmeaua la care faceți referire
, să știți că nu va rămâne acolo , este provizorie până finalizăm aducțiunea de apă , după care se
va închide, însă o să punem niște piatră .,,
Domnul consilier Negru Costică :
,, Ați spus că modernizați iar iluminatul public , dar s-a mai modernizat și anul trecut , se
cheluie prea mulți bani . De ce pe strada Tineretului din Valea Grecului s-au pus lămpi din stâlp
în stâlp iar pe alte străzi câte o lampă ici și colo ?,,
Domnul primar :
,, O să remediem ce semnalați dvs.,aveți dreptate , o să relocăm lămpile ,,.
Domnul consilier Vasilachi Sandu :
,, Eu sânt nemulțumit că atunci când ați discutat bugetul cu consilierii ,nu ne-ați chemat și pe
noi cei din opoziție ,sau noi nu suntem tot din comuna asta ?Era normal să participăm și noi la
discuții ,reprezentăm și noi o parte din comunitate . Spuneți că vreți să faceți birouri pentru
primărie de 5 miliarde , da o dărmați pe asta veche ? ,,
Domnul consilier Pahoni Mihăiță :
,, Domnule Vasilachi , eu tot stau și te ascult și vreau să te întreb ,oare nu ai obosit să tot bagi
bețe în roate , să spui minciuni la oameni și să încerci să critici tot ce se face pentru comuna asta
? Te-ai întrebat vreodată ce ai făcut dumneata pentru oamenii din comuna asta cât ai fost primar
?Nimic bun domnule ,dar nimic ,sau crezi că lumea a uitat ?Mai linișteștete , că vremea
dumneata a apus , gata s-a terminat ,, !
Domnul preşedinte: Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt , supunem la vot .,,
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL ,
PRODAN GEORGE-ADRIAN, SÎRBU VALERIU .
Împotrivă ?
MACARIE VALERIU ,NEGRU COSTICĂ , NICA COSTICĂ , VASILACHI SANDU
Abţineri ?
Supus la vot proiectul este adoptat cu 9 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 15 februarie 2022. Prezentul
proces verbal conţine un număr de șase pagini , semnate de către preşedintele de şedinţă şi de
secretarul comunei şi s-a încheiat în două exemplare .
Duda Epureni 15.02.2022

Preşedinte de şedinţă ,
Consilier
PETRE COSTEL

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