ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 08.07.2019

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 08.07.2019, ora 1200, în
ședință extraordinară în conformitate cu art. 134 alin 4 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 7 consilieri locali,
din totalul de 11 consilieri locali, absenți fiind dl. Dobrin și dl. Lăzărescu.
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 în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi , inițiatorul proiectelor de hotărâri , dl. primar
propune suplimentarea ordinei de zi cu încă un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Ciocani , se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi.
Secretara comunei solicită să se facă propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință.
Dl. Budeanu propune pe d-na Giușca să fie aleasă președinte de ședință pe o perioada de 3 luni..
Se prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului.
Secretara comunei prezintă raportul , comisia de specialitate a Consiliului local prezintă avizul.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea d-nei Giușca
Filica în funcția de președinte de ședință pentru 3 luni și se adoptă în unanimitate de voturi.
Inițiatorul proiectului de hotărâre prezintă următorul proiect de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat al obiectivului de investiții “ Modernizare drumuri de interes local în
comuna Ciocani, județul Vaslui” , referatul de aprobare .
D-nul Budeanu Ion și de D-na Giușcă Filica. prezintă avizele celor 2 comisii de specialitate ale
Consiliului local.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate și devizul general actualizat .
Supus la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al
obiectivului de investiții “ Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciocani, județul
Vaslui”se adoptă în unanimitate de voturi.
Inițiatorul proiectului de hotărâre prezintă ultimul proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2019, referatul de aprobare.
Se prezintă raportul compartimentului contabilitate, avizul comisiei de specialitate a Consiliului
local și hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 103/2019.
Supus la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ciocani se
adoptă în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.
Președinte de ședință,
Giușcă Filica

Secretar,
Abaza Iosefina

