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MINUTA
încheiată astăzi 15.02.2022
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 15.02.2022.
Consiliul Local a fost convocată în şedinţă ordinară la data mai sus menţionată , prin
dispoziţia primarului nr.32/09.02.2022 , cu respectarea întocmai a prevederilor legale ,
respectiv art.133 alin.2 lit.a, art.134, alin.1 lit.a ,alin.3 , alin.5, art.135, art.155 alin.1 lit.b
si e, alin.3 lit.b si art.196, alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
Presedintele sedintei constata că este îndeplinită condiţia art.137 alin.(1) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ , fiind prezenţi 13 consilieri din 13 consilieri în
funcţie .
La şedinţă participă primarul comunei dl. Petrică Chiriac ,d-na 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 .
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 DudaEpureni pe anul 2022 .
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri :
1.Hotărâre nr.2 din 15.02.2022 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 -cu 9
voturi pentru .
2. Hotărâre nr.3 din 15.02.2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Duda-Epureni , judeţul Vaslui ,
pentru anul şcolar 2022 -2023 -cu 13 voturi pentru .
3. Hotărâre nr.4 din 15.02.2022 privind aprobarea Actului aditional la contractul
de închiriere nr.282 din 03.02.2017 încheiat între Comuna Duda Epureni şi
HERCIU CĂTĂLINA I.I . -cu 13 voturi pentru .
4. Hotărâre nr.5 din 15.02.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de
salubrizare pentru anul 2022 în Comuna Duda Epureni ,județul Vaslui -cu 13 voturi
pentru .
5. Hotărâre nr.6 din 15.02.2022 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-cu 9
voturi pentru .
6. Hotărâre nr.7 din 15.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei
Duda-Epureni pe anul 2022 -cu 9 voturi pentru .
Ședinţa s-a încheiat la ora 15.30 .
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 ,
PETRE COSTEL

Secretar General Comuna Duda-Epureni,
PIVNICERU CARMEN

