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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.11.2017
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 29.11.2017, ora 1200, în
ședință ordinară , fiind convocat prin dispoziția scrisă a primarului.
La apelul nominal efectuat de dna Tofan ,se constată că sunt prezenți 9 consilieri locali, din
totalul de 11 consilieri locali, fiind absent motivat dl. Darie Ionel și dl. Ivas.
Fiind îndeplinite prevederile art. 40 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, ședința este legal constituită.
.
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi ,se solicită înlocuirea proiectului de hotărîre nr. 2 de
pe ordinea de zi cu un alt proiect de hotărîre privind rectificarea bugetului local al comunei ,etapa
noiembrie 2017, se supune la vot ordinea de zi modificată și se aprobă în unanimitate de voturi..
Președintele de ședință prezintă primul proiect de hotărîre cu privire la aprobarea planului anual
de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018 , expunerea de motive .
D-na Tofan – prezintă raportul compartimentului de resort .
Se precizează că acest plan de ocupare a funcțiilor publice se completează și se aprobă în fiecare
an și se comunică la ANFP București .
Se prezintă planul de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018.
Dl. Budeanu 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 rectificarea
bugetului local pe anul 2017, etapa noiembrie , expunerea de motive.
Se prezintă adresa Agenției Județene a Finanțelor Publice nr. 8767/23.11.2017, prin care
comunică repartizarea sumelor defalcate din TVA (cap. 11.02.02.) și anume a sumei de 12.000 lei în
trim. IV , a cap. 65.02. –Învățămînt – titlul 10- reprezentînd cheltuieli privind salariile , sporuri
,indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege , precum și contribuțiile aferente acestora ,
cheltuieli privind hotărîri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învațamînt preuniversitar de
stat și adresa Școlii gimnaziale „ T. Medeleanu “sat Ciocani nr. 1574/27.11.2017 , înregistrată la Primaria
comunei Ciocani sub nr. 5097/27.11.2017;
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate, al d-nei consilier contabil Olaru .
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, etapa
noiembrie se adoptă în unanimitate de voturi.

Președintele de ședință prezintă cel de-al treilea proiect de hotărîre cu privire la
aprobarea execuției bugetului local pe trim II al anului 2017 , expunerea de motive .
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate, al d-nei consilier contabil Olaru .
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trim II al anului
2017 se adoptă cu 8 voturi pentru și o abținere(dl. Frumuzache se abține întrucît d-na contabil trebuia săși facă treaba la timp).

Președintele de ședință prezintă cel de-al patrulea proiect de hotărîre cu privire la
aprobarea execuției bugetului local pe trim III al anului 2017 , expunerea de motive .
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate, al d-nei consilier contabil Olaru .
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trim III al
anului 2017 se adoptă cu 8 voturi pentru și o abținere(dl. Frumuzache se abține ).
Președintele de ședință prezintă cel de-al cincilea proiect de hotărîre cu privire la completarea programului
achiziţiilor publice pentru anul 2017 , expunerea de motive.

Se prezintă programul achiziţiilor publice.
Dl. Frumuzache –s-au prins la început de an în planul achizițiilor publice, 15.000 lei pentru
combustibil?

D-na Olaru- au fost prinși eronat în planul annual de achiziții publice 15.000 lei , noi am prins în
bugetul local 60.000 lei pentru motorină .
D-na Olaru – numai pentru microbuzul școlii se consumă 60 litri/săptămînă.
Dl. Frumuzache – este vorba de 9 tone de motorină. .
Dl. primar –s-au făcut devize pentru motorină , cînd a plecat buldoexcavatorul s-a făcut deviz de
lucrări, cînd a plecat microbuzul școlii s-a făcut deviz de lucrări , la fel și cu greiderul , tot motorină
consumă.
Dl. primar- pentruîtă piatră s-a împrăștiat , s-a consumat combustibil, motorină .
Dl. Frumuzache- 5000 litri consumă mașina Primăriei și microbuzul?
Dl. Frumuzache- deci pînă acum s-au consumat 12.000 l motorină.
Dl. primar- vreau să vă mai spun că sunt 3 dosare pe rol.
SC Consint SRL a făcut recurs la Iași . Ei cer daune materiale,.
Dacă ei pierd procesul , le cer cheltuieli de judecată.
Consintul a deschis un alt proces , ei au cerut să se înceteze lucrările prin ordonanță președințială
.
Dl. primar- anul acesta nu dau nici un ban la avocați . O să-i prindem în bugetul local al anului
următor.
Dl. primar-onorariul avocatului este între 2%-8% comision din valoarea contractului (privind
investiția).
D-na avocat Suditu a mers pe minim 2%.
D-na Giușcă dar a prevăzut pe fiecare termen în parte.
Dl. primar- trebuie să te aperi în proces cu Consintul , ei vor pierde procesul.
Dl. primar- dacă aduceți d-voastră alt avocat , eu mă retrag , mă refer la procesul cu grădinița.
Dl. Frumuzache- sunt 3 procese cu Consintul ?
Dl. primar- da , sunt 3 procese cu Consintul , toate sint la Tribunalul Vaslui .Banii vor fi plătiți
la anul.
D-na avocat a înțeles această situație ,că nu avem bani și că îi vom plăti la anul .
Dl. primar- mai avem o plată de făcut de 500 lei pt. procesul cu Spitalul , pe care nu am
plătit-o.
Dl. primar- ni se cer daune morale și materiale de către Consint.
Se prezintă raportul compartimentului achiziții publice.
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă cu 8 voturi pentru și un vot împotrivă (dl.
Frumuzache este împotrivă).
Președintele de ședință prezintă ultimul proiect de hotărîre cu privire la aprobarea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul fiscal 2018 , expunerea de motive .
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate, (taxe și impozite locale) .
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Dl. primar- m-am gîndit să lăsăm taxele și impozitele locale la fel ca anul trecut.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
D-na Olaru prezintă o adresă a Primăriei Ciocani nr. 5109/28.11.2017 cuprinzînd măsurile ce
trebuiau luate de către o parte din funcționarii Primăriei și de către Școală, măsuri dispuse de Curtea de
Conturi .
Această adresă a fost comunicată Curții de Conturi.
D-na Olaru - precizează că este vorba despre terenul Școlii care a fost dat în arendă o parte către
Boghiu , o altă parte către Agrocomplex .
S-a remediat contractul de arendă cu Boghiu , cu Agrocomplexul încă nu s-a remediat.
Curtea de Conturi a spus să se facă acte adiționale.
D-na Olaru- nu s-au efectuat inspecții fiscale pentru anul 2017, persoanele obligate să facă
inspecțiile fiscale sint d-na Tofan și d-na Mihalache, care au refuzat să ducă la îndeplinire decizia Curții
de Conturi , motivînd că nu au studii necesare să facă acest lucru.
Curtea de Conturi nu a fost de acord să se încheie contract de prestări servicii cu d-na Băltatu
Aurica auditor financiar.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.

Președinte de ședință,
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