737233 – Duda-Epureni, Judeţul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 480169 / fax 0235 – 480169
Nr.RS 133 /31.03.2022

PROCES –VERBAL
încheiat la data de 31 martie 2022 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Duda Epureni , convocată conform dispoziţiei primarului nr. 32/09.02.2022
Conform dispoziţie nr.164 din 25.03.2022 a primarului comunei Duda Epureni , a fost
convocată şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Duda Epureni , pentru data de
31.03.2022 ora 14.00 .
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 25.03.2022 a
dispoziţiei nr.164 din 25.03.2022, (proces verbal afișare nr.RS /106/25.03.2022).
Secretarul comunei face prezenţa constatând că sunt prezenţi 13 din 13 consilieri în funcţie .
Se constată că şedinţa a fost legal constituită .
Se propune conform art.135 alin.(7) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul :
 Proiect de hotărâre nr.19 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile,
pentru “ SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA DUDA
EPURENI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O
SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2
Domnul preşedinte supune la vot ordinea de zi suplimentată . Se aprobă ordinea de zi cu 12
voturi pentru din 13 exprimate.
Ordinea de zi are următorul conţinut :
1.Adoptarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 15.02.2022
2. Proiect de hotărâre nr.8 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
al comunei Duda Epureni ,judeţul Vaslui , pentru lunile aprilie , mai şi iunie 2022 .
3. Proiect de hotărâre nr.9 privind decontarea cheltuielilor de transport pe luna ianuarie
2022 pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei DudaEpureni , judeţul Vaslui .
4. Proiect de hotărâre nr.10 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Duda-Epureni
în anul financiar 2022 .
5. Proiect de hotărâre nr.11 privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si
de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi, si Orasul Negresti Judetul Vaslui –
APC .
6. Proiect de hotărâre nr.12 privind acordarea unui mandat special reprezentantului
UAT Duda Epureni in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de
Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui (
APC VASLUI) .
7. Proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea alocării sumei de 60.000 lei reprezentând
susţinere financiară pentru Biserica ,, Sfinții Arhangheli ,, , Parohia Novaci ,Comuna
Duda Epureni .

8. Proiect de hotărâre nr.14 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
Comunei Duda-Epureni pentru trim. IV al anului 2021 .
9. Proiect de hotărâre nr.15 privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor
publice pe anul 2022 .
10. Proiect de hotărâre nr.16 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 5/2022
privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în
Comuna Duda Epureni ,județul Vaslui .
11. Proiect de hotărâre nr.17 privind revocarea Hotărârii nr.4/15.02.2022 privind
aprobarea Actului aditional la contractul de închiriere nr.282 din 03.02.2017 încheiat între
Comuna Duda Epureni şi HERCIU CĂTĂLINA I.I .
12. Proiect de hotărâre nr.18 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilire a
metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală .
13. Proiect de hotărâre nr.19 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, pentru
“ SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA DUDA EPURENI
PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN
PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2
- Se trece la discutarea ordinii de zi :
1 . Adoptarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 15.02.2022
Secretarul comunei consultă pe d-nii consilieri de exactitatea datelor consemnate în procesul
verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 15.02.2022 . 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.8 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
al comunei Duda Epureni ,judeţul Vaslui , pentru lunile aprilie , mai şi iunie 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 presedinte :
Va rog sa faceti propuneri .
Domnul viceprimar propune pe domnul consilier Nica Costică .
Domnul presedinte
Dacă nu mai sunt alte propuneri 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.9 privind decontarea cheltuielilor de transport pe luna ianuarie
2022 pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei DudaEpureni , judeţul Vaslui .
-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 , NICA COSTICĂ 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 .
4. Proiect de hotărâre nr.10 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Duda-Epureni
în anul financiar 2022 .
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 , NICA COSTICĂ 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.11 privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si
de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi, si Orasul Negresti Judetul Vaslui –
APC .
Iniţiator Primar Petrică Chiriac
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru administraţie publică locală ,
juridică ,apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor
5. Proiect de hotărâre nr.11 privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si
de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi, si Orasul Negresti Judetul Vaslui –
APC .
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 .
6. Proiect de hotărâre nr.12 privind acordarea unui mandat special reprezentantului
UAT Duda Epureni in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de
Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui (
APC VASLUI) .
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: 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.13 privind aprobarea alocării sumei de 60.000 lei reprezentând
susţinere financiară pentru Biserica ,, Sfinții Arhangheli ,, , Parohia Novaci ,Comuna
Duda Epureni .
Inițiator Ing.PETRICĂ CHIRIAC -Primar.
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 presedinte :
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt supunem la vot.
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU , NICA COSTICĂ 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

8. Proiect de hotărâre nr.14 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
Comunei Duda-Epureni pentru trim. IV al anului 2021 .
Inițiator Ing.PETRICĂ CHIRIAC -Primar.
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 presedinte :
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt supunem la vot.
Cine este pentru ?,
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , MACARIE VALERIU , NICA COSTICĂ PAHONI MIHĂIŢĂ
,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGE-ADRIAN , SÎRBU
VALERIU
Împotrivă ? NEGRU COSTICĂ
Abţineri ? VASILACHI SANDU
Supus la vot proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru din 13 exprimate
9. Proiect de hotărâre nr.15 privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor
publice pe anul 2022 .
-Inițiator Ing.PETRICĂ CHIRIAC -Primar.
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru administraţie publică locală ,
juridică ,apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor .
Domnul preşedinte: 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 .
10. Proiect de hotărâre nr.16 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 5/2022
privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în
Comuna Duda Epureni ,județul Vaslui .
Inițiator Ing.PETRICĂ CHIRIAC -Primar.
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 preşedinte: 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 .

11. Proiect de hotărâre nr.17 privind revocarea Hotărârii nr.4/15.02.2022 privind
aprobarea Actului aditional la contractul de închiriere nr.282 din 03.02.2017 încheiat între
Comuna Duda Epureni şi HERCIU CĂTĂLINA I.I .
Inițiator Ing.PETRICĂ CHIRIAC -Primar.
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru administraţie publică locală ,
juridică ,apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor .
Domnul Vasilachi Sandu : Eu vreau să știu care este situația cu terenurile de la rezerva
primăriei și dacă nu mi se prezintă , o să solicit cadru legal de la alte instituții .
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 , 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 .
12. Proiect de hotărâre nr.18 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilire a
metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
Inițiator Ing.PETRICĂ CHIRIAC -Primar.
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 preşedinte: 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 .
13. Proiect de hotărâre nr.19 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, pentru
“ SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA DUDA EPURENI
PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN
PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2
Inițiator Ing.PETRICĂ CHIRIAC -Primar.
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru administraţie publică locală ,
juridică ,apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor .
Domnul Vasilachi Sandu : Eu nu votez pentru că nu știu despre ce este vorba , nu am primit
proiectul la timp , așa că o să mă abțin de la vot .
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 , NEGRU COSTICĂ ,NICA COSTICĂ

PAHONI MIHĂIŢĂ ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , PRODAN GEORGEADRIAN, SÎRBU VALERIU
Împotrivă ?
Abţineri ? VASILACHI SANDU
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 31 martie 2022. Prezentul
proces verbal conţine un număr de șapte pagini , semnate de către preşedintele de şedinţă şi de
secretarul comunei şi s-a încheiat în două exemplare .

Duda Epureni 31.03.2022

Preşedinte de şedinţă ,
Consilier
PETRE COSTEL

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