ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.08.2017

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 31.08.2017, 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
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 cu 9 voturi pentru și o abținere ,
dl.Frumuzache se abține de la vot.
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi , o supune la vot și se aprobă în unanimitate de
voturi.
D-ra secretar –îmi dați voie să spun 2 vorbe , e vorba de micșorarea TVA-ului:
De la 01 ianuarie 2017 s-a micșorat TVA-ul de la 20% la 19% , consultantul a făcut alte devize ,
uitați devizele originale aici, alte sume , e vorba de școli și de grădiniță și pentru că s-a modificat TVA-ul
, s-au modificat și sumele . MDRAP-ul ne cere aceste hotărîri.
Pentru asta le-am pus în dezbatere.
Dl. Frumuzache – erau prevăzute toate veniturile astea din TVA cu 20% și cu 01 ianuarie a
scăzut TVA-ul și contribuția?
D-ra secretar- da, s-sau modificat și sumele .
Dl. Frumuzache – sunt în minus?
D-ra secretar- da , sunt în minus.
D-na Giușcă – TVA-ul e mai mic cu un procent .
D-ra secretar- ca să nu ne oprească finanțarea , să meargă proiectul în continuare , ne trebuie
aceste hotărîri date .
Dl. Budeanu- dar practic toate trei punctele sunt pe aceeași chestie.
D-ra secretar- sunt 4 , dar trebuie dezbătute.
Dl. Budeanu- e grădinița, școala Ciocani, școala Crîng și școala Crîngu-Nou.
Președintele de ședință prezintă primul proiect de hotărîre cu privire la aprobarea principalilor
indicatori tehnico – economici actualizați pentru proiectul de investiții „CONTINUARE LUCRARI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL – 3 SALI DE GRUPA, SAT CIOCANI, COMUNA
CIOCANI, JUDETUL VASLUI”și expunerea de motive.
D-ra secretar- aceste sume sunt luate din devize.
D-na Giușcă- prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Dl. Frumuzache- am o singură întrebare , continuarea asta la grădiniță la Ciocani , din cite țin eu
minte , lucrările au fost făcute cu firma lui Constantinescu , de Consint ,și continuarea lucrărilor nu
înseamnă să se continue cu aceeași firmă ?
D-ra secretar-da.
Dl. Frumuzache- deci Ambientul ce face acum, este sub antrepriză ?
D-ra secretar- să știți că am primit săptămîna asta de la Consint o adresă prin care ne comunică
să sistăm lucrările cu actuala societate și să continuăm lucrările cu SC Consint , pentru că , atunci cînd s-a
făcut contractul în 2007 , s-a făcut cu Consint.
Dl. Frumuzache- Ambientul este sub antrepriză?
D-ra secretar- în legătură cu Ambientul mai bine vă spune dl.. primar.
D-na Giușcă- dacă sunt nemulțumiri, contractul se poate rezilia, depinde ce a prins în contract
cînd s-a făcut.
Dl. Frumuzache- mi se pare că sînt niște bani pierduți aiurea.
Cînd s-a făcut grădinița nu s-a făcut cu firma lui Constantinescu?
Dl.,primar- nu, s-a făcut cu Consint , care aparține d-lui Ganea. Dl. Ganea a abandonat lucrările ,
cel puțin așa se vede, de cînd sînt eu aici n-a venit niciodată să spună , sînt bani, nu sînt bani, reluăm , nu
reluăm .

Dl. Frumuzache- nu era un process cu vechea administrație ?
Primăria Ciocani nu avea un process pe rol cu Consintul să vină să schimbe table de pe
grădiniță?
Dl. primar- de ce să schimbe tabla, abia o pusese , înainte de a veni eu primar , cu o lună înainte
pusese tabla. N-a fost tabla înainte.
Dl. Frumuzache- n-a schimbat porțiunea aia care se decolorase ?
Dl. primar- nu, iar mai departe s-a făcut o expertiză de către proiectant , s-au reluat din nou toate
procedurile, cu acordul Prefecturii, a Consiliului Județean și a Ministerului Dezvoltării s-a scos la licitație
, deci a fost deviz făcut pe continuare lucrări, s-a făcut licitație , a fost publicată pe site, s-a prezentat cine
s-a prezentat, a cîștigat , asta e. Domnul de la Consint , dacă vrea să conteste , e dreptul dumnealui.
Dl. Frumuzache- nu au luat băieții banii înainte de asta?
Dl. primar- nu, Primăria la ora actuală nu are nici o datorie față de grădiniță.
Dl. Frumuzache-nu, ei dacă au vreo datorie, Consintul !
Dl. primar- nu se face plată în avans , nici o Primărie , nici o instituție nu face plată în avans
pentru lucrare . De la o primărie nu-ți aprobă nimeni plată în avans . Plata se face pe lucrare , ai pus
geamurile , te duci cu factura , cu recepția finală la geamuri, aici poate să-ți dea banii, nu în avans.
Dl. Frumuzache- cînd a ridicat grădinița nu a rămas cu nici o datorie față de Primăria Ciocani?
Dl. primar- nu, verificați.
D-ra secretar- nu , faceți confuzie , podurile , podețele au rămas cu datorii.
Dl. primar-podurile , podețele au rămas cu datorii. Nu se dau bani în avans , oricare Primărie ar fi
ea, nu dă bani în avans pe o lucrare.
Dl. Frumuzache- în momentul de față , pe ce se face , o să se plătească .
Dl. primar- exact.
Dl. Frumuzache- vechea firmă care a construit grădinița pe ce a făcut ea și-a luat banii pe ce a
făcut.
Și tabla de pe acoperiș?
Dl. primar- era inclusă în preț, totul s-a plătit la zi.
Dl. Frumuzache- și așa rămîne.
Dl. primar- nu se schimbă, tabla se schimbă.
Dl. Frumuzache- cine o schimbă?
Dl. primar- se schimbă din nou.
Dl. Frumuzache- s-a făcut recepție la lucrarea aceea?
Dl. primar-nu, plățile s-au făcut în funcție de lucrări . Dacă eu mîine pun ușile și geamurile și
firma respectivă , în baza facturii și a comisiei de recepție , dirigintele de șantier solicită plata pe ceea ce a
făcut , Ministerul Dezvoltării , nu noi o finanțăm , nu Primăria finanțează grădinița , Ministerul
Dezvoltării din fonduri guvernamentale , nu-s europene, MDRAP-ul este cu fonduri guvernamentale , nu
este AFIR , AFIR-ul este altceva , este cu fonduri europene.
Dl. primar- cu fonduri europene va fi parcul de recreere, care-i prin GAL, acesta de 75.000 euro.
Dl. Frumuzache- deci ei au luat banii?
Dl. primar- ei au luat banii pe cît au făcut și nimic mai mult.
Dl. Frumuzache- dar pentru că nu-I conform cum trebuia să fie , rămîne pierdută Primăria.
Dl. primar- Primăria nu rămîne pierdută de nici un ban, pentru că Primăria nu a alocat la
grădiniță nici un ban.
Dl.Darie- el vrea să zică de tablă.
Dl. Frumuzache- eu vreau să zic de acoperiș .
Dl. primar- banii care au venit la grădiniță sînt bani de la Banca Mondială și bani de la Guvern,
fostul Guvern Tăriceanu , atunci s-au făcut lucrările alea.
D-ra secretar- la Ordonanța 7/2006.
Dl. primar- a fost o Ordonanță , nu știu ce a fost. Nu s-a continuat, că firma respectivă , am
înțeles , că a intrat în insolvență , intrînd în insolvență , nu are posibilitate.
D-ra secretar- procesul a fost cu podurile și podețele .
Dl. primar- sunt probleme peste tot în țara asta. Nu sunt datorii la grădiniță , nici de primit , nici
de dat .
Dl. Frumuzache- d-voastră ați spus că în momentul în care se face pe etape o lucrare , se face o
recepție provizorie și se plătește ce s-a făcut.

Dl. primar- se plătește ce s-a făcut atît.
La Ministerul Dezvoltării cînd ajunge factura, acolo ajunge factura , nu la noi , nu noi facem
plata la grădiniță , cînd ajunge la MDRAP pentru plată , MDRAP-ul te ia la întrebări , cu dirigintele de
șantier și răspunde dirigintele de șantier , nu primarul, firma a cîștigat licitația , are diriginte de șantier ,
dirigintele urmărește toate lucrările și pune ștampila , dacă ștampila aia o pune aiurea , răspunde.
Dl. primar- eu sunt obligat să-i verific pe toți .
Dl.. Năstase- dar garanție, dă o garanție pentru grădinița asta?
Dl. primar- da, au depuși bani în bancă , garanție de bună execuție .
Eu am căutat autorizația de construcție a lui Consint , nu se găsește.
D-ra secretar- contractul de lucrări.
Dl. primar- contractul nu-l găsesc.
Dl. Frumuzache- nici d-ra secretar nu le are?
D-ra secretar- nu, la contabilitate au stat contractele astea.
Dl. primar- la contabilitate , am luat toate dosarele .
D-ra secretar- Consintul ar trebui să aibă un contract .
Dl. primar- adresa aia de la Consint a preluat-o Consiliul Județean. Consiliul Județean i-a cerut
lui Consint , în scris , copie de pe contract, pentru că nici un contract nu poate dura 10 ani .
Din momentul în care a intrat în insolvență , este obligat să renunțe de bună voie prin scris și reia
altă firmă .
Dl. Frumuzache- îi trebuie o singură reclamație făcută la Tribunal și blochează tot.
Dl. primar- în momentul în care nu mai ai suport financiar să duci o lucrare la capăt esti obligat
să anunți Primăria , Consiliul Județean și Ministerul că nu mai ai suport financiar să continui lucrările și
atunci se reia din nou , ori prin atribuire directă , ori prin licitație , iar noi am făcut expertiză la grădiniță și
am scos –o la licitație , s-a văzut pe site și se putea să se înscrie oricine. Totul e OK în privința asta, la
orice școală.
Dl. Frumuzache- deci nu blochează lucrările?
Dl. primar- eu merg înainte cu lucrările , dacă dumnealui vrea să conteste ceva în onstanță , de la
Consint , e dreptul lor , nu știu dacă vor cîștiga .
Dl. Frumuzache- dacă se duce la Judecătorie și depune o reclamație , se oprește lucrarea.
Dl. primar- lucrarea se oprește în momentul în care are o hotărîre definitivă și irevocabilă, dar ca
să mai continue Consintul sau oricare altă firmă , nu se mai poate, probabil că o să-I pună Ministerul sau
Consiliul Județean să-I plătească niște despăgubiri, cheltuieli de judecată , atît, nu altceva.. Dar eu am
vorbit la Consiliul Județean și mi-au spus clar , nu putem opri finanțarea , nu putem bloca continuarea
lucrărilor cu o firmă care nu a venit 10 ani sau măcar de cînd sînt eu , nu a venit o dată să mă întrebe nici
cînd am pus pe site licitația , nici înainte, nici după , a avut dreptul la contestație. Dl. primar- trebuia să
vină la licitație.
Dl. Frumuzache-dacă s-a făcut licitație trebuie să depună contestație .
Dl. primar- nu eu fac toate regulile astea, le face Consiliul Județean. Sunt atîția juriști de la
Consiliul Județean care le verifică.
D-ra secretar- este un proiectant, consultant , n-au treabă juriștii de la Consiliul Județean.
Dl. primar- pînă semnez eu , trece prin mina atîtor juriști.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate.
D-na Giușcă- am o întrebare , la un proiect de genul ăsta , nu se cere un termen de lucrare?
Dl. primar- eu nu găsesc proiectul ca să mă uit.
D-na Giușcă-cu siguranță există un termen de lucrare.
Dl. primar- sînt niște clauze de reziliere.
D-ra secretar- a venit criza financiară și Guvernul nu a maid at bani.
Dl. primar- firma care a cîștigat grădinița , respective Ambientul nu trebuie să aștepte bani de la
MDRAP să termine grădinița , ei ca firmă dacă-I o firmă puternică , îți faci construcția pînă la final și
după aia soliciți banii, îi primești după aia mai tîrziu , dai în instanță , dart u trebuie ca si firmă să-ți duci
la capăt investiția , fără să te gîndești că primești bani de la Minister , înainte de terminarea lucrărilor. Eu
nu voi face plăți pînă cînd lucrările nu sînt făcute de dirigintele de șantier .
D-ra secretar- plăți , vă referiți la partea de cofinanțare, la finanțarea din bugetuil local ?
Dl. primar- din bugetul local nici nu mă gîndesc să le dau vreun ban pînă nu am recepția finală.
D-ra secretar- ce-i de la bugetul de stat , dă statul.

Dl. primar- și eu semnez pentru factura de la Guvern, eu nu voi da bani pînă nu văd grădinița la
cheie și oricare obiectiv .
Dl. primar- ai voie să dai ca instituție 30% , pînă în 30% din valoare , ai voie prin lege , în avans
30%.
Dl. Dobrin- dacă nu-i dați , nu poate să termine nici o lucrare , dacă are forță și prinde 10 lucrari,
s-a dus forța în 10 lucrări și rămîn toate neterminate.
Dl. primar- nu vor vedea bani pînă nu termin lucrările..Consiliul Județean a solicitat o
întrevedere cu dl. Ganea și să-i prezinte contractul.
Dl. Frumuzache- aveți de unde să asigurați partea de cofinanțare?
Dl..primar- cum să nu avem , da , dar nu de la noi , vom primi bani de la Consiliul Județean
pentru așa ceva. Pentru proiectare am primit déjà banii, am trimis facture la Minister și pentru proiectare.
Cînd vorbim de cofinanțare de la bugetul local , să nu vă treacă prin cap că noi avem banii pentru
așa ceva, vom primi bani de la rectificări , de la Consiliul Județean.
Dl. Frumuzache- aveți partea de cofinanțare?
Dl. primar- în momentul în care nu primim partea de cofinanțare , lucrările nu se termină, se
opresc. Dacă ne permite vremea , pînă la Crăciun grădinița e gata , o să vedeți ce grădiniță modern iese,
cu firma care face lucrări de calitate, sunt bani puțini dați pentru lucrarea asta.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate.
Dl. primar- acești bani – 8 mld lei și ceva , acești bani se duc către firmă.
Dl. Budeanu - prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
D-na Giușcă - prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
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
principalilor indicatori tehnico – economici actualizați pentru proiectul de investiții „REABILITARE
ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ CLASELE I – IV CRÂNGU NOU, SAT CRÂNGU NOU,
COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI” și expunerea de motive,.
D-na Giușcă - prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Dl. Budeanu - prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate.
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 aprobarea
principalilor indicatori tehnico – economici actualizați pentru proiectul de investiții „REABILITARE
ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ CLASELE I – IV SAT CRÂNG, COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL
VASLUI” și expunerea de motive.
D-na Giușcă - prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Dl. Budeanu - prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate.
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
principalilor indicatori tehnico – economici actualizați pentru proiectul de investiții „REABILITARE
ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „TEODOR MEDELEANU” SAT CIOCANI,
COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI” și expunerea de motive.
D-na Giușcă - prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Dl. Budeanu - prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate.
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
NăstaseClaudiu-Laurențiu

Secretar,
Abaza Iosefina

