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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.10.2017

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 31.10.2017, ora 1300, în
ședință ordinară , fiind convocat prin dispoziția scrisă a primarului.
La apelul nominal efectuat de secretara Primăriei comunei Ciocani ,se constată că sunt prezenți 9
consilieri locali, din totalul de 11 consilieri locali, fiind absenți motivat dl. Darie Ionel(internat în spital)
și dl Năstase Claudiu-Laurențiu(fiind la înmormîntarea mamei).
Fiind îndeplinite prevederile art. 40 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, ședința este legal constituită.
Supus la vot procesul-verbal de la ședința anterioară se aprobă în unanimitate de voturi.
D-ra secretar solicita sa se faca propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință.
D-na Giușcă propune pe dl. Budeanu să fie ales președinte de ședință pe o perioada de 3 luni.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea d-nei Giușcă și se aprobă în unanimitate
de voturi pentru ca dl. Budeanu sa fie ales președinte de ședință pentru 3 luni.
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi ,iar inițiatorul proiectelor de hotărîre solicită
suplimentarea ordinei de zi cu înca 2 proiecte de hotărîre și anume : un proiect de hotărîre privind privind
modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Ciocani, atestat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001, anexa 84 și cu încă un proiect de hotărîre privind
privind desemnarea domnului consilier local Budeanu Ion pentru a reprezenta Consiliul local în Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Ciocani, judeţul
Vaslui, se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și ordinea de zi cu cele 2 suplimentări si se aprobă
în unanimitate de voturi.
Dl. primar dorește să facă cîteva precizări : am cîștigat procesul cu SC Consint SRL , am primit
sentința civilă nr. 814/2017 , neavînd ștampila definitivă și irevocabilă.
S-a rezolvat și problema cu spitalul de adulți Bîrlad , s-a cîștigat procesul în favoarea comunei ,
adică se va da mai puțină pădure spitalului , 100 și ceva de ha pădure .
Dl. primar- ieri 30.10.2017 am fost la MDRAP și am depus documentația tehnico-economică
pentru construirea dispensarului medical uman în satul Ciocani, am adresa nr. 4676/30.10.2017 ,
înregistrată la MDRAP sub nr. 130953/30.10.2017.
Dl. primar- în legătura cu medicul uman, cu d-na dr. Cîrneală , ni s-a solicitat să cumpărăm o
ladă frigorifică pentru deșeuri , fiind necesară la obținerea autorizației de funcționare.
O s-o cumpărăm , iar după obținerea autorizației de funcționare , d-na dr. Cîrneală va veni la
Ciocani.
Dl. primar- pentru toate obiectivele de investiții s-au obținut toate autorizațiile .
Si vreau să mai precizez că un președinte de ședință poate să întrerupă ședința dacă sunt discuții
în afara proiectelor de hotărîre.
Președintele de ședință prezintă primul proiect de hotărîre cu privire la modificarea și
completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Ciocani, atestat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1361/2001, anexa 84, expunerea de motive .
Dl. Budeanu prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
D-ra secretar prezintă raportul comisiei speciale de inventariere a bunurilor din domeniul public
al comunei .
Este vorba despre faptul că o suprafață de 1224 mp teren arabil , suprafață aferentă grădiniței din
satul Ciocani ,care a fost dată în anul 2007, Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui pentru construirea
unui sediu de Post de poliție, figurează la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara ca fiind în
proprietatea statului și de aceea a trebuit să modificăm ,din nou, inventarul bunurilor din domeniul public
,prin excluderea acestei suprafețe de teren, pînă la lămurirea situației juridice a acestui teren .
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă cel de-al doilea proiect de hotărîre cu privire la aprobarea
schimbării locațiilor Școlilor cu clasele I-IV din satele Crîng și Crîngu-Nou , comuna Ciocani , pe
perioada realizării lucrărilor de reabilitare și modernizare a acestor școli și, expunerea de motive.

D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
D-ra secretar prezintă raportul compartimentului de resort.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă cel de-al treilea proiect de hotărîre cu privire la desemnarea
domnului consilier local Năstase Claudiu-Laurenţiu pentru a reprezenta Consiliul local în Consiliul de
Administraţie al unităţilor de învăţământ din comuna Ciocani, judeţul Vaslui , expunerea de motive .
Se prezintă și adresa Școlii gimnaziale T. Medeleanu sat Ciocani nr. 1359/2017, prin care solicită
desemnarea unui consilier local pentru a reprezenta Consiliul local în Consiliul de Administraţie al
unităţilor de învăţământ din comuna Ciocani, judeţul Vaslui
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
D-ra secretar prezintă raportul compartimentului de resort.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă cel de-al patrulea proiect de hotărîre cu privire la aprobarea
devizului general pentru obiectivul de investiții „„CONSTRUIRE PARC DE RECREERE ÎN
LOCALITATEA CRÎNG, COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI”, expunerea de motive.
Se prezintă și devizul general, anexă a proiectului de hotărîre , întocmit de SC Civil Proiect SRL.
Dl. Frumuzache – deci de la bugetul local vor fi 65.581 lei .
Dl. primar – da , dar de fapt banii vor fi de la Consiliul Județean Vaslui.
Dl. Budeanu prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Se prezintă și raportul compartimentului contabilitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă cel de-al cincilea proiect de hotărîre cu privire la aprobarea
includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiţii „Construire
dispensar uman sat Ciocani, judeţul Vaslui”, expunerea de motive.
Se prezintă nota conceptuală și tema de proiectare , anexe la proiectul de hotărîre, întocmite de
dl. primar ,Călin Gheorghe.
Dl. Budeanu prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate , raportul nr. 4691/30.10.207 al d-nei contabil
Olaru Vasilica.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă ultimul proiect de hotărîre cu privire la desemnarea domnului
consilier local Budeanu Ion pentru a reprezenta Consiliul local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Ciocani, judeţul Vaslui , expunerea de motive.
Se prezintă și adresa Școlii gimnaziale T. Medeleanu sat Ciocani nr.1358/24.10.2017
prin care solicită desemnarea unui consilier local pentru a reprezenta Consiliul local în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Ciocani, judeţul Vaslui și
expunerea de motive.
D-ra secretar prezintă raportul compartimentului de resort.
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.
Președinte de ședință,
Budeanu Ion

Secretar,
Abaza Iosefina

