ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.07.2017
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 31.07.2017, ora 1300, în
ședință ordinară, fiind convocat prin dispoziția scrisă a primarului.
Ședința are loc în sediul Primăriei comunei Ciocani.
La apelul nominal efectuat de secretara Primăriei comunei Ciocani se constată că sunt prezenți
10 consilieri locali, din totalul de 11 consilieri locali , absent fiind dl. Ivas Mihai.
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.
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru și
o abținere(dl. Frumuzache se abține).
D-ra secretar solicită să se facă propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință.
D-na Giușcă propune pe dl. Frumuzache să fie ales președinte de ședință.
Dl. Frumuzache refuză să fie ales președinte de ședință.
D-na Giușcă propune pe dl. Dobrin să fie ales președinte de ședință.
D-na Țîmboi propune pe dl. Bîgu să fie ales președinte de ședință.
D-na Giușcă propune pe dl. Năstase să fie ales președinte de ședință.
Supusă la vot propunerea d-nei Giușcă pentru dl. Năstase să fie ales președinte de ședință, pe o
perioadă de 3 luni, se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl. Năstase prezintă ordinea de zi , o supune la vot , fiind aprobată în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea transferului
autoutilitarei Dacia Double CAB 1,9 D 4x4 din administrarea Consiliului local Ciocani în administrarea
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ciocani și expunerea de motive,. Se prezintă raportul
comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
.
D-ra secretar- este și referatul d-lui Barabancia ,este vorba despre faptul că s-a achiziționat o mașină
nouă , tot o autoutilitară și conform normativelor nu avem voie să avem 2 autoutilitare .
Ați vorbit (dl. primar)cu doamna de la Curtea de Conturi și se poate transfera din administrarea
Consiliului local în adm-rea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, mașina nu este chiar cum
trebuie, dar că să nu o pierdem .
Dl. Lăzărescu- care mașină?
D-ra secretar- Dacia Papuc.
Dl. viceprimar- Dacia, Papucul.
Dl. primar- cum să dăm o mașină cu 25 de milioane lei.
D-ra secretar - 25 de milioane lei, conform raportului de evaluare , atît ar costa.
În sala de ședință intră dl vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui , dl. Trifan Ciprian Ionuț ,
invitat de dl. primar Călin Gheorghe.
Dl. primar îl prezintă pe dl. vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dl. Trifan CiprianIonuț..
Dl. vicepreședinte – aveți un mort aici în stradă, întreabă ce-i cu mortul din stradă?
Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine-i pentru ?
Dl. Lăzărescu – ea funcționează acuma ?
D-ra secretar – de la IML nu sunt mașini , mortul stă în stradă de 2 ore aici .
.
Dl. Frumuzache –nu mai merge, știm toți că nu mai merge ,eu mă abțin , starea tehnică a mașinii,
nu știu ce curaj a avut dl. vice să meargă cu ea, a mers pe proprie răspundere eu bănuiesc , pe semnătură.
Dl. viceprimar- da ce crezi ,dacă mergi cu una bună, nu vezi cîte se întimplă..
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă cu 9 voturi pentru și o abținere(dl. Frumuzache se
abține).
Președintele de ședință prezintă cel de-al doilea proiect de hotărîre cu privire la revocarea
hotărîrii Consiliului local nr. 16/2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare
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Locală a obiectivului nou de investiții “Construire dispensar uman sat Ciocani, județul Vaslui”, expunerea
de motive.
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate.
D-ra secretar prezintă raportul compartimentului de resort.
Dl. Năstase prezintă adresa Instituției Prefectului Vaslui nr. 10186/19.07.2017, înregistrată la
Primăria comunei Ciocani sub nr. 3036/20.07.2017 prin care solicită supunerea spre analiză în vederea
revocării hotărârii Consiliului local nr. 16/2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de
Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Construire dispensar uman sat Ciocani, județul
Vaslui”.
Dl. vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, dl. Trifan Ciprian Ionuț - vă întreb, această
hotărîre n-a fost votată în Consiliul local?
Dl. Frumuzache – eu vreu s-o întreb pe d-ra secretar de ce nu-i publicată pe site-ul Primăriei.
Dl primar – ba este votată de consilieri.
Dl. Frumuzache -exact hotărîrea nr. 16/2017 nu există.
D-ra secretar –nu putem s-o publicăm, am așteptat de la Prefectură răspuns dacă-i legală sau nu-i
legală, abia acum am primit .
Dl. vicepreședinte –de ce nu-i legală, spune că-i nelegală pentru că n-a fost votată de consilierii
locali.
D-ra secretar- și mai citiți toată adresa ,toată adresa citiți-o pînă la capăt .
Dl. vicepreședinte -fapt ce rezultă din cuprinsul procesului-verbal.
D-ra secretar – îmi dați voie s-o citesc pînă la capăt.
Dl. vicepreședinte- hîrtia e în mînă la mine, totuși.
D-ra secretar- păi dacă nu vreți s-o citiți pînă la capăt.
Dl. vicepreședinte- citesc totul pînă într-un punct.
D-ra secretar- nu pînă la capăt citiți.
Dl. vicepreședinte- întreb consilierii locali. D-na secretar eu știu foarte bine care sunt atribuțiile
d-voastră.
D-ra secretar- da și atribuțiile Prefecturii.
Dl. vicepreședinte- și acum o secundă , eu nu sunt de la Prefectură.
D-ra secretar-nu contează, mai mult decît atît , sunteți de la Consiliul Județean și inventarul
domeniului public a fost transmis prin Consiliul Județean spre București și aprobat prin Hotărîre de
Guvern.
Dl. vicepreședinte –numai o secundă , întreb consilierii locali , pot să vorbesc cu consilierii
locali ?
D-ra secretar- sigur, întrebați-i.
Dl. vicepreședinte- Această hotărîre nu a fost votată în Consiliul local?
Dl. Budeanu- da a fost votată.
. Dl. Primar- și aprobată.
Dl. Primar- votată și aprobată și de comisia economico-financiară.
Dl. vicepreședinte- Păi de ce apare în cuprinsul procesului-verbal faptul că d-voastră n-ați
votat?
Dl. Budeanu -A scris acolo.
Dl.vicepreședinte- păi d-voastră consilierii, în a doua ședință luați procesul-verbal ,constatati că
sunt lucruri care nu sunt așa cum le-ați prezentat , cereți celui îndrituit s-o facă , să facă modificarea și
numai o secundă vă rog frumos.
Dl. Frumuzache – dacă merge procesul-verbal din mînă în mînă și se ridică mîna.
Dl. vicepreședinte- vă rog frumos, am înțeles care e problema , este o hotărîre pe un lucru care
l-ați cîștigat, prin măsura PNDL .
Dl. primar- avem finanțarea aprobată de Guvern pentru dispensar nou..
Dl. vicepreședinte –drept pentru care, în calitatea mea de coleg al d-voastră ca secretar general ,
am să vă rog să inițiați o altă hotărîre de Consiliu local prin care să faceți o modernizare, fiindcă lucrurile
alea sunt mult mai ample decît o cameră .
Dl. vicepreședinte- E adevărat ce spune d-na secretară.
D-ra secretar- vă rog să repetați, să repunem în altă ședință?
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Dl. vicepreședinte- să repunem în altă ședință , eu nu cred că sunteți dispuși să pierdeți 13 mld.
și atunci faceți o extindere a dispensarului , că e adevărat că aveți un dispensar , aveți o hotărîre de
Guvern , aveți o cămăruță aici și atunci aduceți argumentația cu ce vreți faceți cu cele 13 mld .
D-ra secretar- argumentația, deci nu de construire a unui dispensar ,ci de extindere a
dispensarului actual.
Dl. vicepreședinte- da chiar și de construire a unui dispensar, chiar dacă ar fi a unui dispensar
medical , de construire a unei locații , care nu înseamnă numai medicul de familie pe care d-voastră îl
aveți în cabinet , o să însemne și cabinet stomatologic, mai multe lucruri.
Dl. viceprimar- o farmacie, mai multe da.
Dl. vicepreședinte – de ce să pierdeți banii ăștia,
D-ra – pentru ca să nu pierdem 13 mld., ați spus.
Dl. vicepreședinte- pentru că d-voastră ați dat o hotărîre de Consiliu local , acuma o revocați
pentru că este o hotărîre de Guvern care spune că aveți un dispensar la care înțeleg că nu aveți documente.
D-ra secretar- îmi dați voie să vă aduc o hotărîre de Consiliu local și de Guvern.
Dl. vicepreședinte- bănuiesc că este, sigur , am și verificat că este, eu nu spun că nu este în
Hotărîrea de Guvern un dispensar .
D-ra secretar- ce nu este, deci există dispensar medical uman în comună.
Dl. vicepreședinte- eu nu spun asta, eu nu spun asta.
D-ra secretar- deci există.
Dl. vicepreședinte- eu nu spun asta.
D-ra secretar- domnu există sau nu există, răspundeți!
Dl. vicepreședinte- există Program de Dezvoltare Locală , unde scrie că nu pot să fac un lucru
mai mare decît celălalt .
D-ra secretar- deci extinderea dispensarului actual.
Dl. primar- nu extindere , construire.
Dl. vicepreședinte- extindere înseamnă prea mult.
D-ra secretar- domnu vicepreședinte d-voastră ați spus că există dispensar medical uman.
Dl. vicepreședinte- vom face tot ce trebuie să-l scoatem din domeniul public.
D-ra secretar-trebuie scos , dar pînă se va scoate, există.
Dl. Frumuzache- nu știu , nu l-ai citit(procesul-verbal).
Dl. primar - sunt date eronate dl. consilier.
Dl. Budeanu – asta-i problema.
D-ra secretar- care-i problema domnu(către dl. Budeanu)?
.
D-ra secretar- lăsați-l pe domnul vicepreședinte să vorbească, deocamdată nu vi s-a dat cuvîntul.
Dl. Budeanu- noi am votat, de ce apare acolo că nu am votat.
Dl. Frumuzache- hotărîrea 16/2017 , îi de la 1 la 33, am intrat pe site, nu este publicată hotărîrea
16/2017 , lipsește .
D-ra secretar- nu poate fi publicată o hotărîre neavizată de Prefectură . De abia săptămîna trecută
am primit de la Prefectură adresa de revocare a hotărîrii .
Dl. Frumuzache- asta e învățare de minte, mă scuzați e învățare de minte , sincer vă spun , mă
acuză domnu de la PNL că sunt tînăr . Îs tînăr dar am făcut la tinerețea mea , am făcut de 3 ori mai mult
ca el, e varză . Se depun actele la APIA , ascultă-mă puțin, domnu primar ascultați-mă puțn . Domnu
secretar ați spus că sunteți ? Știți de ce se întîmplă toate astea ?
D-ra secretar- vicepreședinte.
Dl. Frumuzache – îmi cer scuze, n-am fost atent , mă scuzați.
Dl. vicepreședinte- am spus de secretar pentru colegii mei de la PSD , care pot iniția o hotărîre,
căutați un argument juridic care să stea în picioare și să nu pierdeți 13 mld lei.
Dl. Frumuzache –nu știu dacă suntem vreun jurist aici și nu cred că nimeni nu vrea să piardă o
investiție de avem gura asta în pămînt.
D-ra secretar- deci sunteți secretarul PSD ?
Dl. vicepreședinte- dar nu trebuie să scrieți asta în procesul-verbal , am venit în calitate de
vicepreședinte dar vorbesc cu consilierii mei locali care trebuie să inițieze un proiect de hotărîre .
D-ra secretar- nu sunt ai d-voastră , sunt ai comunei, consilierii locali votați de oameni.
Dl. Frumuzache- asta e manipulare.
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Dl. vicepreședinte- totuși sunt obosit deja și eu le recomand să înițieze o hotărîre de Consiliu.
D-ra secretar- haideți ,ajutați-ne în calitatea d-voastră de vicepreședinte, să modificăm
inventarul , pentru că la Consiliul Județean ne-am lovit de o barieră , am încercat să modificăm inventarul
, să scoatem acel dispensar uman.
Dl. vicepreședinte-ca să modificați inventarul trebuie să aduceți niște documente, să declasificați
și înțeleg că nu le aveți, de ce nu le aveți?
D-ra secretar- e vorba de un protocol de predare-primire, nu se găsește în arhiva Direcției
Sanitar-Veterinare, nu se găsește în arhiva Primăriei Perieni.
Dl. primar- ce anume d-ră , despre ce vorbiți aici. Vorbiți despre dispensarul veterinar, noi
vorbim despre dispensarul uman , nu are nici o treabă , nu le amestecați , nu induceți în eroare Consiliul
local .
D-ra secretar- nu induc în eroare pe nimeni. Îmi dați voie să aduc hotărîrea Consiliului local ?
Dl. vicepreședinte- vă rog frumos.
D-ra secretar-în ședința din aprilie ,la recomandarea unei doamne care lucrează la Consiliul
Județean Vaslui , care se ocupă de inventare , d-na Arcăleanu , ne-a recomandat să modificăm inventarul
și să adoptăm două hotărîri , în sensul că , să abrogăm poziția nr. 167 , dispensar medical uman și poziția
nr. 168 , dispensar veterinar , s-a votat , dar ne-am oprit la Consiliul Județean .
Dl. vicepreședinte- de ce ne-am oprit la Consiliul Județean .
D-ra secretar- pentru că s-a cerut un document , un protocol de predare –primire a dispensarului
veterinar .
Dl. primar- care nu are nici o treabă cu dispensarul uman , de ce le-ați băgat pe amîndouă , de ce
nu le-ați băgat separat.
D-ra secretar- nu l-am băgat eu , eu nu am fost la ședința din aprilie , a fost dl. Huminic și dl.
Huminic a făcut hotărîrea la recomandarea d-nei Arcăleanu.
Dl. vicepreședinte- le-ați abrogat pe amîndouă și n-aveți protocolul de predare-primire la una
dintre ele .
D-ra secretar- pentru că nu ne trebuie extrasul de carte funciară , ne-a recomandat să facem
abrogările într-o hotărîre și modificările în altă hotărîre.
Dl. vicepreședinte- le-ați abrogat pe amîndouă și nu aveți la una dintre ele .
D-ra secretar- la dispensarul veterinar nu se găsește protocolul de predare-primire, dar nu la noi
nu se găsește , la instituțiile care au predat.
Dl. viceprimar- noi vorbim de dispensarul uman domnișoară.
D-ra secretar- deci s-a aprobat în Consiliul local , la recomandarea d-nei Arcăleanu ,abrogarea
dispensarului veterinar și a dispensarului uman, ați semnat proiectul de hotărîre domnule primar , ați
semnat expunerea de motive.
Dl. primar- dar d-voastră nu ați spus exact ce trebuie.
Dl. Lăzărescu- nu vă mai certați.
Dl. vicepreședinte- noi nu putem revoca și relua pe fiecare în parte?
D-ra secretar- nu putem să revocăm pe fiecare în parte , pentru că dispensarul veterinar nu mai
există în domeniul public al comunei .
Dl. vicepreședinte- interesul este ca să avem dispensarul uman rezolvată în primă fază.
D-ra secretar- și cu dispensarul veterinar ce facem?
Dl. vicepreședinte- facem după, facem 2 hotărîri , una cade.
D-ra secretar- domnule vicepreședinte , dispensarul veterinar nu mai există în inventarul
domeniului public , este cumpărat.
Dl. primar- dar nu vorbim de dispensarul veterinar d-ră.
Dl. vicepreședinte- dar nu asta e problema noastră.
D-ra secretar- domnule primar , d-voastră ce vreți să faceți , să interveniți politic acum.
Dl. vicepreședinte- nu, nu, nu.
D-ra secretar- dacă interveniți politic , dacă nu .
Dl. vicepreședinte- aici în Consiliul local se iau numai decizii politice, ca să știți..
D-ra secretar- se iau decizii legale , nu politice.
Dl. vicepreședinte- legale , dar politice , pe criterii politice , unii sunt de la PSD , unii de la PNL ,
toți se adună și iau decizii politice în interesul comunei, dau hotărîri .
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Dl. Frumuzache- aici greșiți.
D-ra secretar- da greșiți domnule vicepreședinte , îmi pare foarte rău, nu se votează politic.
Dl. Frumuzache- luăm decizii în interesul comunității, politica la nivelul comunei ar trebui să fie
ultima problemă .
Dl. vicepreședinte- și la Consiliul Județean e la fel.
Dl. Frumuzache- la Consiliul Județean aveți puterea 80%.
Dl. vicepreședinte- 83 de comunități au depus la PNDL , 83 de comunități au luat de la PNDL ,
nu a fost nici o imixtiune , eu mă refer la ceea ce înseamnă un arc într-un consiliu.
Dl. Frumuzache- nu trebuie să interveniți politic aici , domnișoara poate a înțeles , eu am înțeles
foarte bine.
Dl. vicepreședinte- nu a înțeles , haideți să revenim la chestiune.
D-na Giușcă – nu se poate pune pe un proiect de hotărîre, ca să dăm drumul la aprobare, ca să
obținem finanțarea ?
D-ra secretar- la ședința respectivă proiect de hotărîre s-a făcut , la recomandarea d-nei Arcăleanu
, în aprilie, cînd nu am fost eu atunci.
Dl. vicepreședinte- aia a fost o recomandare .
D-na Giușcă- punem pe un nou proiect.
D-ra secretar- doamna Giușcă , deci trebuiau abrogate ambele poziții , că nu avem dispensarul.
D-na Giușcă – de ce nu putem da drumul la proiecte?
D-ra secretar- proiectul de hotărîre nu s-a semnat , știți foarte bine de legalitate, pentru că scria în
anexe că nu există dispensar medical uman în comună , de aia nu s-a votat în luna martie.
Dl. primar- iar d-voastră susțineți sus și tare că avem dispensar uman în comună.
D-ra secretar- da există în Hotărîrea de Guvern.
Dl. primar- aduceți-ne documentul.
D-ra secretar- vă aduc Hotărîrea de Guvern, dar nu vă rățoiți la mine domnule primar , nu sunt
aici ca să mă cert cu d-voastră , eu sunt aici ca să respect legea , respectați legea , respectați legea chiar
dacă sinteți primar.
Dl. Frumuzache- deci este în hotărîre , dar de fapt .
D-ra secretar- există în Hotărîrea de Guvern dispensar medical uman.
Dl. Frumuzache- vă rugăm frumos , în Hotărîrea de Guvern , am înțeles că există dispensar uman
, în fapt , în realitate , există dispensar uman?
D-ra secretar- există. Unde-și desfășoară activitatea domnu doctor?
Dl. Budeanu- în cămăruța aia.
Dl. Lăzărescu- dacă n-ar exista?
D-ra secretar- dacă n-ar exista n-ar putea dl. doctor să funcționeze.
Dl. primar- acea cămăruță nu are autorizație de construcție , nu are nici o documentație
economico-financiară, nu are cadastru , nu are nimic, deci nu există, legal nu există.
Dl. Lăzărescu- dar pe numele cui?
D-ra secretar- domnul primar vrea pe lingă lege.
D-na Giușcă- ar trebui prinsă în proiectul Primăriei.
Dl. primar- aia e o cameră închiriată.
Dl. Frumuzache –e închiriată tot de la Primărie.
D-ra secretar- nu e o cameră dl. Frumuzache, e un dispensar medical uman , așa scrie în Hotărîrea
de Guvern .
Dl. primar-e o cameră închiriată cu destinație de dispensar medical.
D-ra secretar – nu-i adevărat.
Dl. Frumuzache- și Hotărîrea asta de Guvern cum se poate abroga?
D-ra secretar- la Consiliul Județean , să ne primească hotărîrea.
Dl. vicepreședinte- nu putem să vă primim , fără documente.
D-ra secretar- (către dl. vicepreședinte), dumneavoastră interveniți și d-voastră nu ne puteți ajuta.
Dl. vicepreședinte- după aia , mă luați cu duba , nu umblați cu de astea. Desfaceți hotărîrea de
Consiliu în două , ca să funcționeze una și să căutăm pentru cealaltă ce documente trebuie.
Dl. Frumuzache – păi este legal?
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Dl. vicepreședinte- nu le țineți pe amîndouă așa , ca una să fie coniționată de cealaltă. Puteți să
faceți hotărîre numai pentru dispensarul uman și să mergeți la inventarul hotărîrii , este o recomandare
făcută de o colegă de-a mea , crezînd că aveți documente , nu avea de unde să știe că nu le aveți.
D-ra secretar – dar nici noi n-aveam de unde să știm că nu se găsește . Domnule vicepreședinte ,
dacă nu se găsește protocolul de predare-primire , nu mai modificăm inventarul ?
Dl. vicepreședinte- căutăm soluții , facem comisii , facem toate lucrurile.
D-ra secretar- păi căutați-le domnule vicepreședinte, sunteți la vîrf , aleși de cetățeni , pentru a
găsi soluții.
Dl. primar- eu cunosc perfect situația.
Dl. Lăzărescu- și de ce am ajuns în situația asta , dacă o cunoașteți.
Dl. primar- d-ra secretar e jurist și dacă nu-i convine , la ședința următoare nu mai vine , își ia
concediu medical și nu mai vine, așa a făcut data trecută.
Dl. Frumuzache- și concediile astea se iau o dată , de două ori, de trei ori , dar după aia nu se mai
iau.
Dl. primar- așa-s doctorii la noi, domnule consilier , la ședința cînd domnișoara trebuia să vină să
spună ce trebuia să spună atunci, și-a luat liber , și-a luat concediu medical.
Dl. vicepreședinte- haideți măi oameni buni să rezolvăm problema , așa doar ca să ne arătăm
mușchii unii la alții , n-are nici un sens .
Dl. Frumuzache- la sărăcia care o avem ne mai arătăm mușchii.
D-ra secretar-domnule primar, d-voastră m-ați mai amenințat de cîteva ori , eu vă recomand să nu
mă mai amenințați, că altfel să știți că o să chem și presa la ședințe.
D-ra secretar- eu o să chem și presa.
Dl. Frumuzache- nu umblați la dube, lăsați-le așa , au fost dubele și au luat de la Ibănești.
Dl. Lăzărescu- domnule primar, dar din martie și pînă acum , d-voastră nu ați mai spus nimic de
chestia asta.
Dl. primar- domnule consilier , eu am depus documentația la MDRAP , personal , mi s-a aprobat
finanțarea.
D-ra secretar- pe o hotărîre neavizată de Prefectură , n-a primit viza de legalitate , n-a așteptat să
primească viza de legalitate.
Dl. vicepreședinte- sunt studii de fezabilitate, nu sunt hotărîri de Consiliu duse acolo.
D-ra secretar- îmi pare rău , invitam presa, dacă știam că veniți la ședință, o să chem și presa. Pot
s-o invit și acum să știți , ajunge mai tîrziu , dar eu o pot suna , nu-i nici o problemă.
Dl. vicepreședinte- lăsa-ți sunatul , vedeți cum rezolvați legalitatea hotărîrii , pînă la presă , că
asta cu presa.
D-ra secretar- era foarte bine să fie și presa aici.
Dl. vicepreședinte- rugămintea mea e să găsiți o soluție , să desfaceți hotărîrea nr. 21 , ca să
rezolvăm problema, nu presa.
D-ra secretar- să vadă și presa, din punct de vedere legal, dispensarul veterinar trebuie abrogat
pentru că nu mai este în domeniul public , dumneavoastră să găsiți o soluție să ne ajutați să modificăm
inventarul .
Dl. vicepreședinte-noi o să vă scriem foarte frumos că trebuie să aduceți documente și
dumneavoastră trebuie să aveți documentele în arhiva Primăiei.
D-ra secretar- comuna Ciocani este înființată în 2004 .
Dl. vicepreședinte- știm cînd este înființată .
D-ra secretar- în arhiva preluată nu avem așa ceva , dacă o aveam nu era nici o problemă.
Dl. Frumuzache- domnule vicepreședinte , dumneavoastră aveți mai multă știință ca noi , ce
trebuie să facem ca să nu piardă finanțarea , nu contează partidul.
D-na Giușcă- tocmai asta a spus .
D-ra secretar- d-na Giușcă d-voastră nu înțelegeți.
Dl. Frumuzache- nu doresc răul la nimeni, fiecare își plătește oalele sparte .
Dl. vicepreședinte- d-voastră ar trebui să scoateți din Hotărîrea de Guvern acel dispensar .
Dl. Lăzărescu- se poate rezolva problema?
Dl. vicepreședinte- se poate rezolva dacă o luați pe bucățele .
D-ra secretar- de la Consiliul Județean trebuie să găsim înțelegere.
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D-ra secretar- dar nu-i prima amenințare , este a nu știu cîta amenințare domnule primar.
Dl. Lăzărescu- domnu primar d-voastră rezolvați problema , facem o ședință.
Dl. Frumuzache- facem o ședință extraordinară imediat.
Dl. Budeanu- facem pe bucăți.
D-ra secretar- nu facem pe bucăți domnule, legal dispensarul veterinar nu există în domeniul
public. Ne trebuie protocolul de predare-primire a dispensarului veterinar.
Dl. vicepreședinte- dar ce legătură are dispensarul veterinar cu imvestiția dispensar uman .
D-ra secretar- domnu vicepreședinte, dacă modificăm și abrogăm două poziții , le abrogăm pe
amîndouă .
Dl. vicepreședinte- modificăm întîi una , ulterior modificăm cealaltă , nu spune nimeni că
trebuie să le modificăm pe toate în același timp , spune cineva treaba aceasta.
D-ra secretar- d-na Arcăleanu.
Dl. vicepreședinte- mă duce eu la Consiliul Județean și văd de ce spune.
D-ra secretar- păi vedeți, întîi vedeți.
Dl. vicepreședinte- aia a fost o recomandare , știind că aveți niște probleme , dar nu avea de
unde să știe că nu aveți documente.
D-ra secretar- dar nici noi n-aveam de unde să știm dl. vicepreședinte , că documentele nu sînt în
arhiva noastră.
Dl. vicepreședinte- dar de ce nu sînt doamnă. ?
D-ra secretar- pentru că nu le-am preluat de la Primăria Perieni , nu s-au predat.
Dl. Năstase- corpul acesta a fost construit încoace, cînd a fost Primăria la Ciocani , ce treabă
avem noi cu Perienii.
D-ra secretar-corpul acesta , dumneata ești președinte de ședință, spuneți?
Dl. Frumuzache- asta-i birocrația.
Dl. vicepreședinte- nu-I nici o birocrație , a fost făcută o recomandare domnule , am înțeles
,puneți-le pe amîndouă , dar dacă nu aveți hîrtii la amîndouă.
D-ra secretar- nu putem să dăm două hotărîri , una pentru dispensarul medical, dar nici
veterinarul nu-i al nostru.
Dl. Frumuzache- deci veterinarul cu umanul sunt cuprinse amîndouă în acelașii lucru.
D-ra secretar- în aceeași hotărîre.
Dl. Frumuzache- noi acum legal putem să desfacem astea două?
D-ra secretar- legal trebuie să le abrogăm pe amîndouă.
Dl. vicepreședinte- le abrogăm pe amîndouă și faceți aceeași hotărîre, deci o hotărîre care le are
pe amîndouă o abrogăm , cum o abrogăm pe asta astăzi și dăm două hotărîri , una pentru dispensarul
uman și una pentru veterinar. Cînd se constată că nu aveți documente trebuie să căutăm soluția de a
rezolva problema documentului. Trebuie să mergem să scriem la DSVSA să ne comunice cu s-a rezolvat
problema .
Dl. Frumuzache- ce facem acum , ca să nu pierdem , că noiembrie e acușa , am înțeles că pe 30 a
unsprezecea , dacă nu ai toate actele și să fie eligibile . Nu ,eu întreb , dacă nu-s gata, pierzi finanțarea,
odată ce ai pierdut finanțarea , poți să te mai duci de 10 ori cu aceeași treabă , nu te mai primește nimeni.
Dl. viceprimar- măi Mircea , din cîte țin eu minte , nu era veterinarul băgată cu vrăjeala asta. Eu
nu știu de unde a apărut îmbîrligătura asta cu veterinarul.
D-ra secretar- supuneți la vot proiectul de hotărîre nr. 2 de pe ordinea de zi .
Dl. Lăzărescu-haideți să vă spun , dacă facem , să facem ceva legal.
D-ra secretar- supunem la vot proiectul nr. 2 , cine-i pentru?
D-ra secretar- către dl. Budeanu – supunem la vot cine-i pentru ?
Dl. Lăzărescu- ai auzit domnule primar , să fie ceva legal , să nu vii cu duba în poartă pe la
fiecare consilier.
D-ra secretar- dl. Lăzărescu, supunem la vot proiectul nr. 2 , cine-i pentru ?
Dl. Frumuzache- da , dar vedeți că duba a venit și la Ciocani cu țigările știți!
D-ra secretar-domnule Frumuzache?
Dl. Frumuzache-eu mă abțin , d-ră , nu-s în măsură.
D-ra secretar- supuneți la vot, cine-i pentru ?
Dl. primar- trebuie s-o revocăm neaparat?
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Dl. vicepreședinte- da, absolut , după aceea vă dă în judecată, în contencios și ajungeți la alte
probleme și o revocă în contencios.
D-ra secretar- către dl. Frumuzache – vă abțineți?
Dl. Frumuzache- eu mă abțin, n-am înțeles de ce n-ați contrasemnat-o d-voastră hotărîrea nr.
16.
D-ra secretar- vă mai explic o dată.
Supus la vot proiectul de hotărîre, se adoptă cu 9 voturi pentru și o abținere(dl. Frumuzache se
abține).
D-ra secretar-trecem la proiectul nr. 3
Dl. Lăzărescu- și îmi aduc aminte că am discutat foarte mult la proiectul de hotărîre , era și
veterinarul atunci.
D-na Giușcă- el nu are nici o documentație , el nu figurează cu autorizație de construcție .
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărîre privind stabilirea indemnizațiilor aleșilor
locali , salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual, expunerea de motive.
Dl. Frumuzache- sărăciți Primăria Ciocani.
Dl. primar- nu vin banii de la Primăria Ciocani , dacă se merge pe ideea că Primăria trăiește din
taxe și impozite , într-o lună de zile nu mai avem bani nici de curent , nici de altceva.
D-na Giușcă- nu-ți convine să iei 10% din indemnizația primarului? Dar cît vrei să iei?
Dl. Frumuzache-nu, nu ,să iau exact un leu. Eu , ca consilier și restul de consilieri n-am făcut
nimic pentru comuna asta.
D-na Giușcă- dă-ți demisia.
Dl. Frumuzache- să-mi dau demisia , de ce , să vă dau d-voastră satisfacție personală să-mi dau
demisia , nu 1(un) leu , eu aș fi de acord să i se dea 50% din salariul unui primar, unui consilier care vine
cu un proiect viabil, eligibil, să îl aducă la primar, băi primare ia măi proiectul și du-te la Vaslui să ți-l
aprobe.
D-na Giușcă- domnu consilier , ceea ce ați afirmat acum , puteți să veniți cu un proiect și aveți
și cotă parte din el.
Dl. Frumuzache- țara noastră s-a dus de rîpă cu cota parte, eu m-am săturat de plătit cotă parte
la lucrare, ați auzit ce a spus dl. vicepreședinte de politic. Dumneavoastră sunteți la al zecelea mandat de
consilier.
Dl. vicepreședinte- eu am zis într-un anumit context.
Dl. Frumuzache- deci eu, și sunt cîțiva oameni gospodari în comuna asta , 1 leu să primim
indemnizație de consilier și o spun cu mîna pe inimă. În momentul cînd venim la dl. Călin și-i spunem
cunosc și eu pe cineva , să facem proiecte, hai să facem ceva pentru satul acesta, atunci să primim
indemnizație de 10%, păi dl. primar , atît cît am spicuit eu din lege , poate să-și mărească salariul pînă la
de 3 ori.
Dl. viceprimar- dar nu-și mărește el, așa-i de sus.
Dl. Frumuzache- să primească 10% consilierul care n-a făcut nimic? Eu n-am făcut nimic
domnule într-un an de zile , știți ce am făcut într-un an de zile, am atras atenția domnului vice cu ce s-a
întîmplat și știe , nu intru în detalii, a venit calamitatea , am mai zis la 2,3 oameni , măi du-te la Primărie
că poți să depui la Primărie, hîrtie pentru calamitate , nici la ședințe nu pot să mă prezint pentru că am
treabă , trebuie să-mi întrețin familia.
Dl. Lăzărescu- putem să dăm indemnizația noastră la ajutorul social?
Dl. Frumuzache- așa domnule , la ajutorul social, care stau ascunși după grădiniță.
D-na Giușcă- dacă avem un proiect cu dispensarul , noi punem piedici.
Dl. Frumuzache- cine pune piedici doamnă? Eu am întrebat de ce nu se poate , întreb de ce nu
se poate?
D-na Giușcă- rostul unui consilier este și de a aproba proiecte, că dacă se pun piedici , pentru
asta iei indemnizație.
Dl. Frumuzache- cine pune piedici doamnă? Spune-ți-mi d-voastră, nominați omul care pune
piedici unui proiect.
D-ra secretar-către dl. Frumuzache, o să vă aduc Hotărîrea de Guvern nr. 778/2010 în care
figurează comuna Ciocani cu dispensarul medical uman.
Dl. Frumuzache- cum putem s-o rezolvăm, să nu pierdem finanțarea, lăsați partidul.
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D-ra secretar – i-am spus d-lui primar să vorbească la Consiliul Județean să modificăm
inventarul , să abrogăm dispensarul medical uman și dispensarul sanitar veterinar. Modificarea
inventarului se face, se trimit documentele la Consiliul Județean , la Consiliul Județean ne-am lovit de o
barieră , ne cere un protocol de predare-primire al acelui dispensar veterinar.
Dl. vicepreședinte- aveți două imobile, la un imobil aveți , la un imobil nu aveți, nu poate să
radieze printr-o Hotărîre de Guvern ceva ce nu aveți.
Dl. Budeanu- la veterinar nu există un contract de vînzare-cumpărare?
D-ra secretar- este cumpărat de dl. dr. Stoian , trebuie scos din domeniul public și dispensarul
medical și dispensarul veterinar. D-na Arcăleanu de la Consiliul Județean a spus că-i trebuie protocolul de
predare-primire a dispensarului veterinar.
Dl. Frumuzache- dacă-i vîndut?
D-ra secretar- la Consiliul Județean nu ne primesc hîrtiile.
Dl. Budeanu- în baza contractului de vînzare-cumpărare ar trebui să țină loc de protocolul de
predare-primire.
D-ra secretar- să nu ne mai ceară protocolul.
D-na Giușcă- prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Dl. vicepreședinte- în afară de protocol , restul aveți tot?
D-ra secretar- avem contractul de vînzare-cumpărare.
Dl. Lăzărescu- numai să nu avem probleme.
Se prezintă raportul compartimentului de resort(secretar).
Dl. vicepreședinte- în fața legii nimeni nu-i mai presus , numai 2 cuvinte vreau să vă mai spun ,
că durează pînă ajung la Consiliul Județean.
Dl. Frumuzache- din cauza drumului
Dl. vicepreședinte- și din cauza drumului și nu vă pot promite că-l fac, pentru că se mișcă greu
LDP-ul, el se întreține , nu avem cu cine face treabă.
Dl. Frumuzache- puneți mîna pe o sabie.
Dl. vicepreședinte- se rezolvă în octombrie.
Dl. Lăzărescu- anul acesta , 2017 ?
Dl. vicepreședinte-anul ăsta , nu drumul, aveți 2 (două)proiecte de care trebuie să țineți cont ,
trebuie să faceți adresă la Consiliul Județean pentru rectificare de buget, ca să trimitem și noi mai departe
la Minister.
D-ra secretar- promiteți că ne ajutați cu bani .
Dl. vicepreședinte- nu promit , nu sunt bani, dacă vin banii , vă ajut, facem o echilibrare corectă
pentru toate UAT-urile.
Dl. Frumuzache- cum facem să modificăm indemnizația consilierilor.
Dl. vicepreședinte- faceți proiect de hotărîre , supuneți majorității, sau refuzați.
Dl. Frumuzache- Legea 416/2001 cînd se abrogă?
Dl. vicepreședinte- nu se abrogă niciodată.
D-ra secretar- avem o rugăminte , să ne ajutați cu acest drum județean de la Bîrlad pînă la
Ciocani , pînă unde este asfaltat.
Dl. vicepreședinte- am făcut notă de constatare , au venit colegii noștri de 2 ori, s-a aprobat în
Consiliul Județean , se vine după ce se termină Al. Vlahuță, LDP-ul Bîrlad are două probleme de
rezolvat: Ciocani și Pochidia , de peticit.
Dl. Lăzărescu-era vorba de un covor asfaltic.
Dl. vicepreședinte- următoarea o să fie covor asfaltic, dar mai durează .Noi avem drumuri
comunale aici?
Dl. primar- da, le avem , dar nu sînt prinse în inventarul Hotărîrii de Guvern, sunt prinse în
inventarul comunei , și nu primim finanțare.
Dl. Frumuzache- de ce ați băgat greiderul , a scos piatra și a rămas pămîntul.
D-ra secretar- reparații anul acesta la drum?
Dl. vicepreședinte- anul ăsta , da.
D-ra secretar- și noi vrem să primim banii de la Minister , dar în mod legal.
Dl. Frumuzache- am văzut că aveți o finanțare pentru drumul județean DJ 243 B Bîrlad-CrîngCiocani-Coroiești, proiect și execuție , aveți habar despre ce-i vorba?
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Dl. vicepreședinte- urmează să facem proiectarea , facem toate lucrurile care trebuie , la unii
am avut SF-urile (studii de fezabilitate) , la alții n-am avut , am făcut anexa, drumul ăla va intra în
discuție , după aia urmează licitația public , care știți că durează .
Dl. Frumuzache- continuați cu asfaltul?
Dl. vicepreședinte- continuăm cu asfaltul.
Dl. Frumuzache- contează în funcție de buget, durează mult licitația?
Dl. vicepreședinte-din cauza procedurilor durează.
Supunem la vot proiectul de hotărîre , cine-I pentru?
Supus la vot proiectul de hotărîre cu privire la stabilirea indemnizațiilor aleșilor locali ,
salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual se adoptă cu 9 voturi pentru și un
vot împotrivă(dl. Frumuzache –împotrivă).
Președintele de ședință prezintă ultimul proiect de hotărîre cu privire la aprobarea
concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 39 mp situat în cadrul Primăriei
comunei Ciocani, aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire şi constituirea
comisiei de evaluare a ofertelor , expunerea de motive.
D-ra secretar – vă rog să desemnați persoane , consilieri locali care să facă parte din comisia de
evaluare a ofertelor.
Dl. Lăzărescu-eu îl propun pe dl.Frumuzache.
Supusă la vot propunerea se adoptă cu unanimitate de voturi.
D-na Giușcă îl propune pe dl. Darie.
Supusă la vot propunerea se adoptă cu unanimitate de voturi.
Dl. Lăzărescu- o propun pe d-na Țîmboi .
Supusă la vot propunerea se adoptă cu unanimitate de voturi.
Dl. primar îl propune pe dl. Năstae Claudiu.
Supusă la vot propunerea se adoptă cu unanimitate de voturi.
Domnul viceprimar prezintă raportul compartimentului de resort .
Dl. Budeanu prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil și d-na Giușcă prezintă
raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui
spaţiu în suprafaţă de 39 mp situat în cadrul Primăriei comunei Ciocani, aprobarea studiului de oportunitate
şi a documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor se adoptă în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.
Președinte de ședință
Năstase Claudiu-Laurențiu
Secretar,
Abaza Iosefina

