ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 30.03.2018

Consiliul local al comunei Ciocani, judeţul Vaslui, s-a întrunit astăzi 30.03.2018, ora 14,00, în
şedinţă ordinară , fiind convocat prin dispoziţia scrisă a primarului.
Şedinţa are loc în sediul Primăriei comunei Ciocani.
La apelul nominal efectuat de secretara Primăriei , se constată că sunt prezenţi 10 consilieri
locali, din totalul de 11, absent fiind dl. Ivas..
Dl. primar și d-na contabil nu participă la ședință.
Fiind îndeplinite prevederile art. 40 alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, şedinţa este legal constituită.
Supus la vot procesul-verbal de la şedinţa anterioară se aprobă în unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi , cu precizarea că primele două proiecte de
hotărâre de pe ordinea de zi se vor retrage și se va include încă un proiect de hotărîre pe ordinea de
zi , se supune la vot ordinea de zi cu modificările precizate , fiind aprobată în unanimitate de voturi .
Preşedintele de şedinţă prezintă primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi cu privire la
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim IV 2017 și expunerea de motive .
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (un vot
împotrivă - dl. Frumuzache).
Preşedintele de şedinţă prezintă cel de‐al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi cu privire la
aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2018 și expunerea de motive .

Se prezintă raportul compartimentului achiziții publice.
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Consilierii locali solicită să fie prezenți la ședințe dl. primar și d-na contabil atunci cînd se
discută probleme legate de bugetul local.
Consilierii locali solicită explicarea consumului de motorină pe trim. I 2018.
Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (un vot
împotrivă - dl. Frumuzache).
Ordinea de zi fiind epuizată , preşedintele de şedinţă declară lucrările şedinţei închise.
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