ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26.01.2018

Consiliul local al comunei Ciocani, judeţul Vaslui, s-a întrunit astăzi 26.01.2018, ora 12,00, în
şedinţă ordinară , fiind convocat prin dispoziţia scrisă a primarului.
La apelul nominal efectuat de dl. Huminic Ciprian-Sorin, întrucît d-ra secretar este în
concediu(odihnă) se constată că sunt prezenţi 9 consilieri locali, din totalul de 11 consilieri locali ,
fiind absenți dl. Ivas și dl. Darie Ionel (absent motivate C.M.) .
Fiind îndeplinite prevederile art. 40 alin(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, şedinţa este legal constituită.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa anterioară se aprobă în unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi și se propune modificarea ordinei de zi, în sensul
că se înlocuiește proiectul de hotărîre privind acordarea unui sprijin material Parohiei Ciocani,
pentru continuarea lucrărilor la Casa Praznicală din satul Ciocani și se suplimentează ordinea de zi
cu două noi proiecte.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi .
Preşedintele de şedinţă prezintă primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi cu privire la
stabilirea salariilor de bază, conform coeficienților prevăzuți în nomenclatorul funcțiilor pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul Primărie Ciocani și expunerea de motive .

Se prezintă referatul compartimentului de resort, secretar, din cadrul Primăriei Ciocani, județul
Vaslui.
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază, conform coeficienților
prevăzuți în nomenclatorul funcțiilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primărie
Ciocani se adoptă cu 8 voturi pentru și 1 abținere a d-lui Frumuzache Arthur-Viorel.
Preşedintele de şedinţă prezintă cel de‐al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi cu privire la
aprobarea consumului lunar de carburanți și expunerea de motive .

Se prezintă referatul d-nei Olaru Vasilica consilier contabil în cadrul compartimentului
contabilitate.
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți se adoptă
cu 8 voturi pentru și 1 abținere a d-lui Frumuzache Arthur-Viorel, motivînd faptul că este un consum
prea mare pentru bugetul comunei..
Preşedintele de şedinţă prezintă cel de-al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi cu
privire la aprobarea “Planului de acţiuni si de lucrări de interes local” ce vor fi desfășurate în cursul
anului 2018 de către beneficiarii Legii 416-2001 privind venitul minim garantat și expunerea de motive.
Se prezintă referatul compartimentului de resort, secretar, din cadrul Primăriei Ciocani, județul
Vaslui.
D-l Budeanu Ion prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.

Supus la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea “Planului de acţiuni si de lucrări de interes
local” ce vor fi desfășurate în cursul anului 2018 de către beneficiarii Legii 416-2001 privind venitul
minim garantat, se aprobă în unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă prezintă cel de-al patrulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi cu
privire la menţinerea reţelei şcolare din comuna Ciocani , județul Vaslui pentru anul şcolar 2018-2019
și expunerea de motive și adresele Inspectoratului Școlar județean Vaslui.
D-l Budeanu Ion prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărâre privind menţinerea reţelei şcolare din comuna Ciocani ,
județul Vaslui pentru anul şcolar 2018-2019 , se aprobă în unanimitate de voturi..
Ordinea de zi fiind epuizată , preşedintele de şedinţă declară lucrările şedinţei închise.
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