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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 11.01.2018

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 11.01.2018, ora 1100, în
ședință de îndată , fiind convocat prin dispoziția scrisă a primarului.
La apelul nominal efectuat de dl Huminic , întrucît d-ra secretar este în concediu (odihnă) se
constată că sunt prezenți 7 consilieri locali, din totalul de 11 consilieri locali, fiind absenti dl. Ivas Mihai
, dl. Frumuzache, d-l Darie (absent motivat)și dl. Lăzărescu.
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. Frumuzache Arthur ,ales președinte de ședință pentru 3 luni, se
solicită să se facă propuneri pentru alegerea unui alt președinte de ședință.
D-na Giușcă propune să fie ales președinte de ședință dl. Budeanu Ion pentru 3 luni .
Nemaifiind nici o propunere, se supune la vot propunerea d-nei Giușcă și se aprobă în
unanimitate de voturi pentru ca dl. Budeanu să fie ales președinte de ședință pentru 3 luni.
Se supune la vot procesul-verbal de la ședință anterioară și se aprobă în unanimitate de voturi..
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi, se supune la vot și se adoptă în unanimitate de
voturi .
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii nr. 12
din 15.03.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții “Construire
dispensar uman , sat Ciocani , comuna Ciocani , județul “, expunerea de motive .
Se prezintă referatul d-nei Olaru consilier contabil în cadrul compartimentului contabilitate .
D-na Giușcă prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil..
Supus la vot proiectul de hotărâre privind se adoptă în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.
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