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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 22.12.2017
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 22.12.2017, ora 1000, în
ședință ordinară , fiind convocat prin dispoziția scrisă a primarului.
La apelul nominal efectuat de dl Merlan , întrucît d-ra secretar este în concediu medical, se
constată că sunt prezenți 8 consilieri locali, din totalul de 11 consilieri locali, fiind absent dl. Ivas Mihai și
absenți motivat dl. Darie Ionel și dl. Budeanu.
Fiind îndeplinite prevederile art. 40 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, ședința este legal constituită.
Fiind absent de la ședință dl. Budeanu Ion ,ales președinte de ședință pentru 3 luni din luna
octombrie 2017 , se solicită să se facă propuneri pentru alegerea unui alt președinte de ședință.
D-na Giușcă propune să fie ales președinte de ședință dl. Frumuzache Arthur-Viorel pe o
perioada de 3 luni .
Nemaifiind nici o propunere, se supune la vot propunerea d-nei Giușcă și se aprobă în
unanimitate de voturi pentru ca dl. Frumuzache să fie ales președinte de ședință pentru 3 luni.
Se supune la vot procesul-verbal de la ședință anterioară și se aprobă cu 6 voturi pentru și 2
abțineri , dl. Frumuzache și dl. Lăzărescu se abțin de la vot .
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi, cu precizarea că ordinea de zi se va suplimenta cu
încă un proiect de hotarîre cu privire la desemnarea dl. primar Călin Gheorghe pentru a avea calitatea de
evaluator al performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Ciocani., se supune la vot
ordinea de zi cu suplimentarea precizată și se adoptă în unanimitate de voturi .
Președintele de ședință prezintă primul proiect de hotărîre cu privire la prelungirea contractului
de comodat încheiat între doamna doctor Cîrneală Carmen, reprezentant al C.M.I. Dr. Cîrneală Carmen și
Consiliul local Ciocani, reprezentat de dl. primar Călin Gheorghe avînd ca obiect folosința gratuită a
spaţiului necesar serviciilor medicale ce vor fi asigurate către cetățenii comunei Ciocani , expunerea de
motive .
Este o măsură provizorie pînă ce se va scoate la licitație publică spațiul în care-și desfășoară
activitatea d-na dr. Cîrneală Carmen.
Trebuie întocmit un raport de evaluare a spațiului de către un evaluator autorizat.
D-na dr. Cîrneală a spus că dacă i se cere 2 milioane lei vechi chirie pentru spațiul în care-și
desfășoara activitatea ,nu va mai veni la Ciocani, nu este de acord să plătească chirie 200 roni pentru
spațiu.
Dl. Năstase prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil..
Se prezintă și raportul compartimentului de resort.
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 încetarea
contractului de concesiune nr. 1/04.04.2013 încheiat între Asociaţia Crescătorilor de Animale Crîng,
comuna Ciocani şi Consiliul local Ciocani, expunerea de motive.
Se prezintă și adresa nr. 344/30.11.2017, înregistrată la Primăria comunei Ciocani sub nr.
5336/20.12.2017, prin care Asociaţia Crescătorilor de Animale Crîng , comuna Ciocani, , comunică că
și-a încetat activitatea prin dizolvare conform încheierii judecătorești nr. 28/23.11.2017 , rămasă
definitivă prin neapelare
Dl. Frumuzache – îl întreabă pe dl. Lăzărescu cu ce bani și-a cumpărat mașina?
Dl. Lăzărescu – cu banii mei.
Dl. Frumuzache- este o lipsă totală de responsabilitate.
Dl. Frumuzache- cine sint membrii fondatori?
D-na Giușcă – cînd s-a înființat Asociația , fiecare membru a dat o sumă de bani , acum se dau
banii înapoi membrilor Asociației?

Dl. Lăzărescu- da o să se dea banii înapoi membrilor Asociației.
Dl. Năstase prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Dl. Merlan prezintă raportul compartimentului de resort.
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
scăderii din evidenţa contabilă a unor creanţe bugetare de plată de natura amenzilor contravenţionale
pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris şi trecerea acestora într-o evidenţă separată,
expunerea de motive.
Dl. Frumuzache – eu am avut 3 amenzi pe care le-am plătit, a trebuit să le plătesc ca să mi se
dea adeverință pentru APIA..
De ce nu-și plătesc amenzile, de ce li se dau adeverințe dacă au amenzi la Primărie.
Dl. primar- li se pot da adeverințe cu datorii.
Se prezintă raportul compartimentului de resort, al operatorului de rol .
Dl Frumuzache –ar trebui să se mai meargă și prin sat să se recupereze banii pentru cei care au
amenzi.
D-na Giușcă – prezintă raportul comisiei de specialitate dar cu aviz nefavorabil , comisia de
specialitate nu avizează proiectul de hotărîre .
Dl. Dobrin – cei care au luat amendă pentru circulație să fie scutit , dar nu unul care a lovit , a
făcut o vătămare corporală , a atacat un om.
Dl. Frumuzache – eu am o recomandare , dl. primar să-și plătească amenzile în rate..
Supus la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a unor
creanţe bugetare de plată de natura amenzilor contravenţionale pentru care dreptul de a cere executarea
silită s-a prescris şi trecerea acestora într-o evidenţă separată se adoptă cu 2 voturi pentru , dl. Dobrin și
dl. Năstase votează pentru proiectul de hotărîre , 2 voturi împotrivă ( d-na Apostoleanu și dl. Frumuzache
votează împotrivă) și 4 abțineri ( dl. Lăzărescu, dl. Bîgu, d-na Țimboi și d-na Giușcă ) se abțin de la vot,
fapt. pentru care proiectul de hotărîre neîntrunind cvorumul cerut de lege, este respins .
Președintele de ședință prezintă ultimul proiect de hotărîre cu privire la desemnarea dl. primar
Călin Gheorghe pentru a avea calitatea de evaluator al performanţelor profesionale individuale pentru
secretarul comunei Ciocani., expunerea de motive.
Se prezintă raportul compartimentului de resort.
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil
Consilierii locali solicită ca d-ra secretar să prezinte un raport de activitate pentru anul 2017 și
să fe prezentat Consiliului local.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.
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