ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30.07.2019

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 30.07.2019, ora 1400,
în ședință ordinară în conformitate cu art. 133 alin 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, la sediul Primăriei comunei Ciocani , județul Vaslui, fiind convocat prin dispoziția
scrisă a primarului.
La apelul nominal efectuat de secretara comunei, se constată că sunt prezenți 9 consilieri
locali, din totalul de 11 consilieri locali, absenți fiind dl. Ivas (încetat mandatul) și dl. Frumuzache
( încetat mandatul).
Fiind îndeplinite prevederile art. 137 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ședința este legal constituită.
Se supune la vot procesul-verbal de la ședință anterioară și se aprobă cu 8 voturi pentru și
o abținere (dl.. Lăzărescu se abține de la vot) .
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi , inițiatorul proiectelor de hotărâri , dl. primar
solicită scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului
local al comunei Ciocani ( cu precizarea că acest proiect de hotărâre îndeplinește condițiile
prevăzute la art. 135 alin 8 din OUG nr. 57/2019 ) , se supune la vot ordinea de zi în forma
prezentată și se aprobă în unanimitate de voturi.
Inițiatorul proiectului de hotărâre prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
constituirii dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică în vederea
instalării , întreținerii , înlocuirii sau mutării rețelei de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesară susținerii acestora pentru execuția lucrării : “ Conectare site BA0031
Ciocani cu un cablu fibră optica” , referatul de aprobare .
Se prezintă raportul compartimentului urbanism.
D-nul Budeanu Ion și de D-na Giușcă Filica. prezintă avizele celor 2 comisii de specialitate
ale Consiliului local.
Supus la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de servitute
pentru realizarea accesului pe proprietatea publică în vederea instalării , întreținerii , înlocuirii sau
mutării rețelei de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesară susținerii
acestora pentru execuția lucrării : “ Conectare site BA0031 Ciocani cu un cablu fibră optica” se
adoptă în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.
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