
 1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEȘTI 
C O N S I L I U L    L O C A L  

      Nr. 11045 din 27.01.2021 
 

P R O C E S    V E R B A L 
încheiat in cadrul sedintei din 26.01.2021 

 
     Şedinţa a fost convocata prin Dispoziţia nr.12  din 20.01.2021  emisă de către primarul  comunei Preutești,  dl. 
Vasiliu Ion. 
      Secretarul general al comunei face prezenta consilierilor si constată că din  numărul total de 15 consilieri  in funcţie 
sunt  prezenţi 15.  
       In conformitate cu prevederile art. 137 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, şedinţa este legal constituita.  
D-l primar dă citire dispoziției de convocare a Consiliului Local al comunei Preutești în şedinţa ordinară și prezintă 
ordinea de zi. 
Pentru aceasta şedinţă sunt propuse următoarele puncte pe ordinea de zi: 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din  8.12.2020, a procesului verbal al ședinței din  14.12.2020 și a 
procesului verbal al ședinței din  22.12.2020– prezintă secretar general comuna Preutești Iațcu Emilia; 
2. Proiect de hotărâre  privind validarea Dispoziției primarului comunei Preutești nr.4 din 6 ianuarie 2021  privind 
acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din execedentul bugetului local - initiator primarul 
comunei Preutești Vasiliu Ion; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat 
la  încheierea exercițiului bugetar al anului 2020  - initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local ce urmează a fi realizate in anul 
2021 de beneficiarii Legii  nr. 416/2001  - initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de funcţii al  aparatului de specialitate al primarului 
comunei Preuteşti - initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion: 
6. Proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Preutești a doi consilieri locali care 
vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Preutești- initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion; 
7. Proiect de hotărâre  privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Preutești, județul Suceava, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor 
Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă 
şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Preutești, Județul Suceava, 
Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava - initiator viceprimarul comunei Preutești 
Gheorghe Dorin; 
Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi. 
D-l viceprimar spune că mai este un proiect de hotărâre care ar trebui discutat în ședința de astăzi și propune 
suplimentarea ordinii de zi cu acesta: privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava -
initiator viceprimarul comunei Preutești Gheorghe Dorin; 
Se supune votului proiectul ordinii de zi modificat: voturi pentru-15,  voturi împotrivă –0, voturi abțineri – 0.  
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor locali în format letric. 
Secretarul general al comunei  aduce la cunoștință  art. 228 din OUG nr.57/2019 potrivit căruia:,,Alesul local aflat în 
conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de 
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la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru 
sine sau pentru:  
1.a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; 
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri; 
d) o altă autoritate din care face parte; 
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a 
efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.  
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are 
obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl 
are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinţei. 
(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul 
necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea 
acestei hotărâri. 
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite 
de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie 
abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.” 
Conform prevederilor legale anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu 
în  procesul-verbal al şedinţei.  
Dacă sunt asemenea cazuri, trebuie aduse la cunoştinţă, la începutul şedinţei, întrucât hotărârile adoptate cu 
încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept. 
Nefiind asemenea cazuri se trece la derularea ordinii de zi. 
PUNCTUL 1 
Aprobarea procesului verbal al ședinței din  8.12.2020- prezintă secretar general comuna Preutești Iațcu Emilia; 
Nu sunt intervenții referitoare la acesta. Se supune votului Se supune votului: voturi pentru-13; voturi împotrivă:- 0; 
abţineri :-2 (Manolache Dumitru – Adrian și Mihăilă Constantin- Daniel). 
Aprobarea procesului verbal al ședinței din  14.12.2020- prezintă secretar general comuna Preutești Iațcu Emilia 
Nu sunt intervenții referitoare la acesta. Se supune votului Se supune votului: voturi pentru-13; voturi împotrivă:- 0; 
abţineri :-2 (Manolache Dumitru – Adrian și Mihăilă Constantin- Daniel). 
Aprobarea procesului verbal al ședinței din  22.12.2020- prezintă secretar general comuna Preutești Iațcu Emilia 
Nu sunt intervenții referitoare la acesta. Se supune votului Se supune votului: voturi pentru-13; voturi împotrivă:- 0; 
abţineri :-2 (Manolache Dumitru – Adrian și Mihăilă Constantin- Daniel). 
 D-l consilier Petieanu Ioan arată art.138 din Codul Administrativ prevede funcționarea consiliului local  și este 
de părere că d-na secretar general nu este obligată să citească procesul verbal în ședință, fiecare consilier poate să-l 
citească și dacă consideră că ceea ce a spus nu este consemnat corect poate cere să se revizuiască. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre  privind validarea Dispoziției primarului comunei Preutești nr.4 din 6 ianuarie 2021 privind 
acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din execedentul bugetului local - initiator primarul 
comunei Preutești Vasiliu Ion; 
Se prezintă de către dl. primar proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. Se prezintă raportul compartimentului de 
specialitate. Se prezintă avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism a Consiliului Local Preutești. 
Preşedintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta discuţii pe baza 
proiectului de hotărâre 
DISCUȚII:Nu sunt. Se supune votului proiectul de hotărâre: voturi pentru-15, voturi împotrivă –0; voturi abțineri - 0. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
PUNCTUL 3 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea  utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la  
încheierea exercițiului bugetar al anului 2020  - initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion 
Se prezintă de către dl. primar proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. Se prezintă raportul compartimentului de 
specialitate. Se prezintă avizul comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii a Consiliului Local Preutești. 
Preşedintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta discuţii pe baza 
proiectului de hotărâre 
DISCUȚII: D-l Petieanu Ioan analizând acest proiect de hotărâre îi atrage atenția la nivelul cheltuielilor de dezvoltare. 
Anul 2020 fiind an electoral nu s-au putut cheltui toate sumele. Aliniatul 2 și 3 îi atrag atenția având în vedere faptul că 
AMIC se încheie la mijlocul lunii februarie 2021. Consideră că nu se vor putea cheltui sumele prevăzute pentru acest 
proiect.În cadrul acestui proiect la unele activități s-a bătut pasul pe loc și nu s-au cheltuit banii. În cadrul 
Compartimentului de asistență socială trebuie să se caute și alte ONG -uri care să ne ajute să implementeze 
tehnologia 4 G sau 5 G. Până în vara trebuie să dotăm sala de la Căminul Cultural Preutești pentru ca ședințele 
consiliului local să se desfășoare în condiții normale.  La nivel de comună nu avem o imagine prea bună și este vina 
noastră. 
  D-l primar arată că proiectul AMIC datorită pandemiei s-a prelungit cu 6 luni.Proiectul este în valoare de 
6.000.000 euro, pe mai multe sectoare, iar partea de confinanțare este de 2% din valoarea totală. Mai avem de 
finalizat centru multifuncțional și un număr de 10 locuințe a unor beneficiari din grupul țintă au fost propuse pentru 
reabilitare. Din cauza pandemiei nu s-au putut reabilita și s-a ajuns la soluția ca 38 de familii din grupul țintă  să 
primească electrocasnice. Propunerile privind aceste familii se vor discuta în consiliu local. Referitor la digitalizare din 
câte cunoaște sunt programe cu finanațare nerambursabilă doar pentru ministere și alte autorități publice centrale. . 
Nu mai sunt alte discuții Se supune votului proiectul de hotărâre: voturi pentru-14, voturi împotrivă – 0, voturi abțineri – 
1 (Mihăilă Constatin Daniel). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 
PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local ce urmează a fi realizate in anul 
2021 de beneficiarii Legii  nr. 416/2001  - initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion  
Se prezintă de către dl. primar proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. Se prezintă raportul compartimentului de 
specialitate. Se prezintă avizul comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii a Consiliului Local Preutești. Preşedintele de ședință acordă 
dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta discuţii pe baza proiectului de hotărâre. 
DISCUȚII: D-l consilier Petieanu Ioan spune că ar insista pe un singur punct.Pe la mijlocul lunii februarie este posibil 
să înceapă școala și curțile acestora trebuie să fie curate.  
D-l consilier Adăscăliței Ioan vrea să știe câte dosare de ajutor social sunt în plată.  
D-l primar îi răspunde că 127 de dosare.  Nu mai sunt alte discuții. Se supune votului proiectul de hotărâre: voturi 
pentru-15, voturi împotrivă – 0, voturi abțineri – 0. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 
PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de funcţii al  aparatului de specialitate al primarului 
comunei Preuteşti - initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion: 
Se prezintă de către dl. primar proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. Se prezintă raportul compartimentului de 
specialitate 
Se prezintă avizul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii   
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  a Consiliului Local Preutești. Preşedintele de ședință acordă dreptul 
consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt și de a purta discuţii pe baza proiectului de hotărâre.  
DISCUȚII: D-l consilier Adăscăliței Ioan arată că în organigrama sunt trecuți și asistenții personali. După aprobarea 
bugetului local va fi un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți . 
Nu mai sunt alte discuții. Se supune votului proiectul de hotărâre : voturi pentru-14, voturi împotrivă – 0 , voturi abțineri 
– 1 ( Mihăilă Constantin -Daniel). 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 
PUNCTUL 6 
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Proiect de hotărâre  privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Preutești a doi consilieri locali care vor 
avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Preutești- initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion; 
Se prezintă de către dl. primar proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. Se prezintă raportul compartimentului de 
specialitate. Se prezintă avizul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii   şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor a Consiliului Local Preutești. Preşedintele de ședință acordă 
dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt, de a purta discuţii pe baza proiectului de hotărâre și de a face 
propuneri. 
DISCUȚII: D-l consilier Bejenariu Niculai propune ca din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
ale secretarului general al comunei Preutești să facă parte d-na consilier Cerbu Silvia și d-na consilier Floarea 
Roxana.D-l consilier Cocian Costel propune ca din această comisie să facă parte d-l consilier Adăscăliței Ioan. D-l 
consilier Petieanu Ioan dorește să facă o precizare : actul normativ  care urmează a fi adoptat necesită o atenție 
deosebită și propune să se voteze nominal, să nu se voteze pe comun. Comisia va fi formată din d-l primar și cei doi 
consilieri nominalizați. 
D-l consilier Rusu Lucian Ionuț spune că din comisie ar trebui să facă parte câte un reprezentant din cele 2 partide  
mari din consiliu local. Nu mai  sunt alte propuneri. Se trece la vot. În urma numărării voturilor s-a obținut următorul 
rezultat: 

- d-na consilier Cerbu Silvia voturi pentru : 8 
- d-na consilier Florea Roxana voturi pentru : 8 
- d-l consilier Adascăliței Ioan voturi pentru: 3 

Având în vedere rezultatul votului din comisia de evaluare din cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Preutești vor face parte d-na consilier Cerbu Silvia 
și d-na consilier Florea Roxana. 

Se supune votului proiectul de hotărâre : voturi pentru-8, voturi împotrivă – 3 , voturi abțineri – 4. 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. 
PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre  privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Preutești, județul Suceava, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor 
Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă 
şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Preutești, Județul Suceava, 
Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava - initiator viceprimarul comunei Preutești 
Gheorghe Dorin. 
Se prezintă de către dl. viceprimar proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. Se prezintă raportul compartimentului 
de specialitate. Se prezintă avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism a Consiliului Local Preutești. Preşedintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt, 
de a purta discuţii pe baza proiectului de hotărâre și de a face propuneri. 
DISCUȚII: Nu sunt. 
Se supune votului proiectul de hotărâre : voturi pentru-14, voturi împotrivă – 0 , voturi abțineri – 1 (Manolache Dumitru 
Adrian). 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. 
PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava -initiator viceprimarul 
comunei Preutești Gheorghe Dorin. 
Se prezintă de către dl. viceprimar proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. Se prezintă raportul compartimentului 
de specialitate. Se prezintă avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism a Consiliului Local Preutești. Preşedintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt, 
de a purta discuţii pe baza proiectului de hotărâre și de a face propuneri 
DISCUȚII: Nu sunt. 
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Se supune votului proiectul de hotărâre : voturi pentru-15, voturi împotrivă – 0 , voturi abțineri – 0. 
  
 
 
 
 
 În continuare d-l primar prezintă o situație a lucrărilor care se vor executa în comună în perioada imediat 
următoare. 
 Deoarece nu mai sunt alte discuții președintele de ședință declară închisă ședința Consiliului Local al 
Comunei Preutești din data de 26.12.2021, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
      Preşedinte de sedinta,                                        Secretar general comuna Preutești 
          Cerbu Silvia                                                                  Iațcu Emilia  
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