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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30.05.2022
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 30.05.2022, ora 1000, 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 11 consilieri
locali , din totalul de 11 consilieri locali..
Nu participă la ședință dl. primar.
Participă la ședință d-na consilier contabil Luca Mihaela.
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 ședința anterioară și se aprobă cu 9 voturi pentru și 2
abțineri (dl. Mocanu, dl. Tofan).
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi , o supune la vot și se aprobă în unanimitate de
voturi.
Președintele de ședință prezintă primul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării I a
bugetului local al comunei Ciocani, județul Vaslui, pentru anul 2022- luna mai și referatul de
aprobare.
Dl. Mocanu- să ne spună, s-au cheltuit 80 milioane la apă , în ce constă acei 80 milioane, în ce
s-au cheltuit?
Dl. Hazu –avem suspiciuni că , la vremea respectivă , rectificarea aceea nu era urgentă, că de
fapt s-a băgat în niște piatră, balast , pe care să le luăm noi anul ăsta .
D-na contabil – au fost 15 mii lei Credianis-ul și materiale de papetărie , hârtie, tonere .
Dl. Hazu- nici astea nu erau urgente.
. D-na contabil –erau facturi restante.
Dl. Hazu- deci au fost plăți.
D-na contabil – 80 de mii au fost de la o factură restantă , înregistrată de prin februarie 2021 .
Dl. Hazu- 80 mii lei, o singură factură?
D-na contabil- nu , era din dintr-o factură totală de o sută și , cât era contractul .
Dl. Hazu- care prevedea papetărie ?
D-na contabil- nu , următorul punct.
Dl. Hazu- Credianisul îmi sună cunoscut ?
D-na contabil- au fost cadourile .
Dl. Hazu- se plătiseră cadourile la rectificarea precedentă, am votat , avem ședință de Consiliu
d-na Giușcă, când s-au aprobat cadourile . Au fost cu vechea contabilă , care ne-a spus unde se duc
banii , când ne-a spus că se duc la cadouri.
D-na contabil- s-a plătit diferența de factură.
Dl. Hazu- nu se plătește aceeași factură, dar 2 facturi diferite se plătesc.
Dl. Mocanu – nu faceți deviz de lucrări pe firmă , atâta timp cît lucrați în regie proprie!
Dl. Năstase – nu domnule nu , eu am făcut gardul atât.
Dl. Mocanu- păi nu gardul , s-au pus pomi ,s-a decolmatat, s-a pus gazon, s-au făcut atâtea
lucrări.
Dl. Năstase- eu am făcut gardul atât , cu ciment,...
Dl. Mocanu – este un deviz de lucrări acolo?
Dl. Năstase- n-am făcut , că acum e făcut gardul .
Dl. Hazu- întâi lucrarea și după aceea devizul .
Dl. Mocanu – unde s-a mai auzit așa ceva?
Dl. Hazu- aici aud , de 2 ani de zile mereu.
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Dl. Mocanu- aveți o schemă de construcții .
Dl. Năstase – cu acte de la Primărie am făcut gardul acela .
Dl. Mocanu- eu am văzut, am înțeles , eu n-am de unde să știu ce spui mata, dumneata poți să
mă minți.
Dl. Năstase- am factură .
Dl. Mocanu- se face un deviz de lucrări, manopera se trece la ajutorul social , iar materialele
sunt din cheltuielile Primăriei.
Dl. Năstase- da.
Dl. Mocanu- există un deviz de lucrări?
Dl. Năstase- păi se face .
Dl. Mocanu- ăsta se face înainte de orice lucrare , înainte de orice lucrare se face un proiect .
Dl. Năstase- nu s-a făcut nici un proiect pentru gardul acela . Noi l-am făcut în regie proprie.
Dl. Mocanu- s-a făcut în regie proprie, dar îi putem transfera la o societate , ca să zică că au
făcut-o ei?
Dl. Năstase- nu , eu răspund de gard.
Dl. Mocanu- mai devreme sau mai târziu tot o să fie control. Eu nu mai votez. ceea ce-mi spui
dumneata.
Dl. Hazu- gardul e bine făcut acolo, e frumușel, copăceii s-au pus cam uscați din prima sau
s-au cumpărat gata uscați .
Dl. Mocanu- dar primarul , domnule vice, dacă el inițiază ?
Dl. Năstase- nu știu , are ședință.
Dl. Hazu- nu vine , a câta rectificare de buget se face fără primar , toate retificările le-am avut
fără primar .
Dl. Tofan- câți bani vă mai trebuie ?
Dl. Năstase- nu-mi trebuie nici un ban.
Dl. Hazu- când l-am întrebat pe dl. primar de banii aceia , că dânsul a fost, d-na contabil n-a
fost atunci, dumnealui mi-a spus că s-au dus la apa de la Crâng, d-voastră spuneți acum de Credianis.
Dl. primar este înregistrat când a spus că se duc la apa de la Crâng.. Dacă o să cerem
înregistrarea d-nei secretar o să auziți că a spus de apa de la Crâng, nu de Credianis.
D-na contabil- a fost o diferență de factură restantă .
Dl. Hazu- diferența a fost mai mult de 50% din 250 mii lei.
D-na contabil- 15 mii lei total, 9 mii lei papetărie , 6 mii lei Credianis .
Dl. Hazu- dacă ne prezentați documentele o să eliminați orice suspiciune din partea noastră.
Dl. Mocanu- nu avem documentele de față, data viitoare tragem le xerox și dăm la fiecare în
parte.
Dl. Hazu- să eliminați orice suspiciune din partea noastră.
Dl. Lăzărescu, dl. Hazu – e vorba de trim. II sau de trim. III?
D-na contabil – cu trim. II.
Dl. Hazu- în ce constă dl. viceprimar revizia la iluminat public de 15 mii lei ?
Dl. viceprimar Năstase- se fac revizii, se mai ard becuri.
Dl. Hazu- urcăm 1000 oameni cu 100 lei pe zi pe fiecare stâlp în parte ?
Dl. Mocanu- nu avem contractul pentru iluminatul public o dată.? Acum îi mai dai niște bani în
plus , dar motivează pentru ce .
Dl. Hazu- d-na contabil-, când se face bugetul , includeți reviziile la iluminatul public , nu?
Acum vorbim de 15 mii lei la iluminatul public. Odată îi aveți prinși în bugetul local, și acum
cu aceștia ce facem cu ei? Îi mai dăm încă o dată .
Dl. viceprimar Năstase-poate are datorii.
Dl. Hazu- nu are datorii. Odată ce sunt în buget ,cum să aibă datorii .
Dl. Tofan – câte lămpi s-au stricat?
Dl. viceprimar Năstase – s-au stricat , nu știu .
Dl. Hazu- lămpile defecte unde sunt?
Dl. Tofan – câte lămpi s-au stricat? Câte lămpi sunt pe proces-verbal ? Cîte s-au stricat?
Dl. viceprimar – vreo 15-20 de lămpi s-au stricat.
Dl. Tofan- unde sunt? Pe ce bază le schimbăm , dacă s-au sricat .
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Dl. viceprimar – s-au ars.
Dl. Hazu- este 1000 lei un bec?
Dl. Mocanu - este 170 lei o lampă cu adaos comercial . Dl. primar le-a instalat cu 8, 700 mii
lei. , deci 7 milioane cât s-au instalat.
Dl. Tofan - unde sunt becurile? Aveți avizul că s-au stricat, ni-l arătați ! Ăla care îți face
revizia nu-ți dă nimic la mână? Unde sunt lămpile? Cîte lămpi s-au ars, le aveți ?
Dl. Năstase- ba da, avem hârtii.
Dl. Tofan – unde sunt? Cîte becuri s-au ars, câte lămpi s-au stricat , le-ați dat jos , unde sunt?
Dl. Hazu- câte zile s-a muncit la schimbarea unui bec ?
Dl. Năstase- lămpile? Avem procese-verbale la revizii.
Dl. Hazu- nu contestăm , dar vrem să știm cum s-au justificat banii ăștia?
Dl. Tofan – ce-și asumă când primește banii ăștia, contractul pe care îl aveți ?
Dl. Năstase- revizia și defecțiuni.
Dl. Tofan – câți bani dăm pentru pentru revizie pe an?
Dl. Năstase- nu știu.
Dl. Hazu- este vreun martor , vreun sătean care să fi văzut ?
Dl. Năstase- la omul respectiv, care mi-a zis , vin-o că mi s-a ars lampa.
Dl. Tofan – ați spus 20 de persoane . Care sunt cele 20 de personae?
Dl. Năstase- mai sunt și de înlocuit, mai sunt și arse, veniți și vi le arăt.
Dl. Tofan – spuneți-mi 20 de pesoane cărora li s-au schimbat becurile?
Dl.Hazu- cunosc și eu pe Florin Gheorghe care s-a plâns 2,3 luni că i s-a ars becul și nu i l-ați
schimbat . Acum are , după vreo 3 luni de zile.
Dl. Hazu- eu știu persoane cărora li s-au ars becurile și nu le schimbă?
Dl. Tofan – dl. vice spune că sunt 15-20 persoane cărora li s-au schimbat becurile , care sunt?
Dl. Năstase- și la d-voastră, la dl. Dorinel s-au ars, s-au schimbat becuri.
Dl. Hazu- nu s-a ars nimic la noi.
Dl. Năstase- la Gheorghiu s-a ars becul.
Dl. Tofan – sunt 20 de lămpi, valorează 15 mii lei?
Dl. Năstase- cred că valorează.
Dl. Hazu- haideți să presupunem că e o previziune.
Dl Tofan – d-na contabil , știți câți bani a încasat frma cu iluminatul public? D-voastră vă
asumați când completați.
Dl. Mocanu - știți cât balast au pus ei și nu l-au adus în realitate?
D-na contabil- sunt previziuni, noi am primit de la Consiliul Județean banii și îi repartizăm, nu
i-am cheltuit.
Dl. Tofan- dacă Consiliul Județean a dat banii ăștia ,15 mii lei, cîți bani au rămas de data
trecută de la iluminat., s-au consumat toți banii, cred că nu au luat toți banii 15 mii lei ?.
Dl. Tofan- s-au consumat banii ăia , unde sunt banii?
Dl. Diaconu- ba da.
D-l Tofan- dna contabil- acum îi aprobăm pe capitole, s-a făcut prevederea bugetară .
Dl. Tofan- vrem să vedem toate avizele de la Electricopet , câți bani au încasat, și ce au
schimbat.
Dl. Tofan- eu vă aprob 15 mii lei, cum justificați d-voastră că banii ăștia s-au consumat?
D-na contabil- cu facturile care o să vină și cu referatele..
Dl. Mocanu – nu numai facturi, trebuie și un deviz de lucrări, că are o firmă care le pune și o
anumită manoperă.
D-na contabil- și nu primim factură?
Dl. Tofan- eu vreau să văd dacă s-au schimbat , cum facem, din urmă ?
D-na contabil- acum se aprobă doar repartizarea.
Dl. Tofan- vreau să văd și eu din urmă, câți bani s-au consumat din suma care s-a aprobat.
Dl. Hazu- și de ce este nevoie de alți 15 mii lei în afară de cei care au fost aprobați anual.
Acum adăugăm alți 15 mii lei peste suma care s-a aprobat , să știm și noi motivele, bănuiesc că
nu ne-au ajuns acei 15 mii lei deoarece rectificăm cu alți 15 mii lei. Dumneavoastră spuneți că nu s-au
cheltuit , dar odată cei adăugăm , ei s-au cheltuit și n-au ajuns.
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D-na contabil- s-au aprobat doar pe dezvoltare ăștia 400 mii lei .
Dl. Hazu- nu ne legăm de ăștia 400 mii lei, ne legăm de acei 15 mii lei alocați în bugetul local
pentru revizie iluminat public .
D-na contabil- nu s-au cheltuit banii ăștia.
Dl. Hazu- nu spune nimeni că s-au cheltuit, pe ce i-am cheltuit pe cei de dinainte ?
D-na contabil- pe revizie, becuri .
Dl. Hazu- în 3 luni s-au cheltuit 15 mii lei pe becuri?
Dl. Tofan- d-voastră îmi spuneți și îmi aduceți , astea sunt avize pentru tot ce s-a lucrat., 20 de
becuri valorează atâția bani .
Dl. Mocanu- marea durere este la balast și nisip, fără să dea garanție , am pus problema la cineva
, și a zis că , lasă o să verificăm , știu unde să mă adresez. N-ai cum să cheltui 1 mld. lei și să nu iei
garanție. Și spui că ai pus balast 10 cm., …a pus o mașină .
Dl. Tofan- vreau să pun și eu o întrebare, la capitolul 70.71., la cheltuieli de capital , se
majorează cu suma de 140.000 lei, ce înseamnă asta?
D-na contabil- la apă -140 mii lei.
Dl. Tofan- tot băgăm la apă.
Dl. Hazu- la care apă? La care o extindem de la Ciocani, că nici nu-i înființată, la care apă?
Dl. Tofan- noi ne-am săturat să dăm bani la apa aia.
Dl. Hazu- nu, nu , dăm, e bună apa , dar să vedem pe ce dăm.
Dl. Tofan – e bună apa?
Dl. Hazu- dacă spune că pune furtunuri de banii ăștia sunt de acord , dacă spune că face un
proiect scris nu mai sunt de acord., dacă-i vorba de hârtii .
Dl. Tofan – vă întreb , d-voastră aprobați , ce aprobăm?
Dl. Mocanu- Primăria înseamnă că are niște interese.
Dl. Tofan – d-voastră nu v-ați săturat să dați atâția bani la apa asta.
D-na Giușcă – apa asta , de când s-a înființat , n-a plecat o firmă , să mențină o firmă, este
pornită din mandatul d-lui Munteanu.
Dl. Mocanu- noi tragem la răspundere firmele care au făcut lucrarea .
Dl. Hazu- să mă contrazică cineva câți bani s-au cheltuit la apa asta, dacă nu , puneam fîntănă în
curte la fiecare , fântână personală. Sunteți de acord dl. Dobrin că puneam fântână în curte la fiecare din
banii pe care i-am cheltuit pînă acum ?
Dl. Dobrin- nu.
Dl. Hazu- pe ce vă bazați cînd spuneți că nu sunteți de accord?
Dl. Năstase – banii sunt pentru Crângu-Nou la apă și la Ciocani .
Dl. Hazu- unde scrie?
Dl. Hazu- s-a terminat studiul de fezabilitate la Crângu-Nou ca să alocăm banii ăștia? Sau sunt
pentru studiul de fezabilitate?
Dl. Tofan – cîte firme au fost aici?
Dl. Năstase – de unde să știu eu cîte firme? Au fost pe SEAP.
Dl. Tofan – instalația care o avem la comuna Ciocani este ok? Este legal?
Dl. Năstase- da.
Dl. Tofan – de ce nu vrea să-și asume o firmă ?
Dl. Năstase- la Ciocani?
Dl. Tofan- toată comuna.
Dl. Năstase- nu vorbim de toată comuna, apa asta este stradală , asta nu se plătește.
Dl. Tofan –de ce să meargă d-na consilier să anunțe oamenii, cum ați spus? Noi pentru ce am
băgat atâția bani.
Dl. Năstase- încă nu-i terminată.
Dl. Mocanu- când pe piață este multă marfă, se consumă, haideți să găsim soluții să nu se mai
consume atâta.
D-na Apostoleanu- toți avem nevoie de apă.
Dl. Năstase- dar poate alții vor să consume.
Dl. Mocanu- nu trebuie să băgăm pumnul în gură unuia care udă 2 roșii și altuia care are 3
solarii și consumă și stai că închide apa. .
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D-na Apostoleanu – să nu mai muncim, ca să nu mai consumăm apă?
Dl. Mocanu – esti viceprimar și mergi prin comunitate și vezi realitatea.
Dl Hazu- într-o ședință de anul trecut s-a cerut de la Prefectură să anulați hotărârea cu bazinul ,
eu știu că a venit o somație de la Prefectură prin care se cerea să mutați bazinul ăla de acolo, să anulați
hotărârea de Consiliu local ,d-voastră ce ați făcut acolo, ați mers cu lucrările în continuare . E legal că
este bazinul ăla acolo? Prefectura a spus că e ilegal să puneți bazinul acolo.
Dl. Mocanu – cum s-a asigurat că este legal să pună bazinul acolo? Omul pe interes și-a pus
bazinul acolo.
Dl. Hazu –ați anulat hotărârea , că noi ne-am abținut.
Dl Năstase- nu s-a mutat nici un bazin.
Dl. Hazu –păi atunci stă ilegal acolo.
Dl. Mocanu – e ilegal acolo de fapt.
Dl. Hazu –cum vreți să dați la Aquavas apa , când bazinul nu stă pe un teren legal?
Dl. Mocanu –omul îți ia pe documente legale.
Dl Năstase- deocamdată , singurul puț nu face față.
Dl. Hazu- din miliardul ăsta jumate haideți să mai facem un puț.
Dl Năstase- 2 puțuri sunt .
Dl. Mocanu- la Crâng sunt 3 puțuri forate.
Dl Năstase- 3 cu școala.
Dl. Mocanu- da
Dl Năstase- puțul este bun , dar a mai scăzut din cantitate.
Dl. Lăzărescu- dacă ar fi apometre ar ajunge apa. Plătim cât consumăm. În momentul când nu se
plătește este consumul mai mare.
Dl. Tofan- ce condiții de trai aveți la Crâng?
Dl. Lăzărescu- trebuie finalizată apa.
Dl. Hazu- avem 1 mld. 400 mii lei ..
Dl. Hazu- studii de fezabilitate, proiecte sau tuburi sau furtunuri?
Dl. Mocanu – unde se duce apa?
Dl. Hazu – se duce pe hârtie sau pe materiale. Când punem tuburile, sau dăm bani iar pe proiecte?
D-na secretar- în 2018 s-a dat o hotărâre de Consiliu local pentru montare de apometre, dar nu s-a
mai pus în aplicare.
Dl. Lăzărescu- noi nu putem să așteptăm canalizarea ca să punem apometre .
Dl. Tofan – ca să plătesc apa trebuie să am toate condițiile îndeplinite , să am asfalt , să am
canalizare.
Dl. Hazu- e imposibil să faci canalizare la Ciocani și la Crâng , îți trebuie stație de epurare, costă
enorm.
Dl. Tofan –eu nu sunt de acord să vă plătesc nici un ban.
Dl. Hazu – orice serviciu se plătește. Nu iei apă dacă nu ești de acord. Cheltuim bani în
continuare.. Apa de la Crâng e ilegală , nu poate să și-o asume nimeni, cheltuim bani în continuare.
D-na Giușcă – s-a aprobat proiectul , nu s-a finalizat ,să punem pe proiect , să legalizăm , să se
facă contract cu fiecare consumator.
Dl. Hazu- e legal bazinul ăla acolo?
Dl. Tofan- dl. vice mi-a spus un pic mai devreme că s-a furat.
Dl. Tofan – cîte posturi de polițisti locali avem ?
D-na secretar-3 posturi.
Dl. Tofan – s-au scos posturile alea la concurs? Polițistul local are obligația să patruleze. Cred că
este cineva care să îndeplinească condițiile.
D-na secretar –nu s-au scos.
Dl. Mocanu- haideți să propunem să punem camere de supraveghere în comună.
D-na Giușcă- da. .
Dl. Hazu – la școală trebuia să pună de 1 an de zile camere, n-au pus, spuneți în comună?
Dl Hazu- dl. vice , de ce mai avem nevoie ca să avem toți apă la Crâng ?
Dl. Năstase – mai trebuie niște furtunuri ,la puțul 2 să cuplăm,un furtun special.
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Dl Hazu- de cîți bani? Unde se face furtunul ăsta? Mă duce eu să-l aduc . Care apă la Ciocani, la
Crângu-Nou , când noi n-avem apă la Crâng.. La Crâng s-a terminat proiectul , avem apă , păi haideți
să-l terminăm și după aceea să ne ocupăm de alt proiect.
Dl. Năstase – la Crângu-Nou vor apă și ei.
Dl. Mocanu – trebuie stație de pompare, trebuie bazin , voi dați la Electricopet banii!
Dl. Hazu- ați dat 10 mld. lei numai pe bazin , cu 10 mld. lei puneați fîntînă la fiecare om în curte
și nu făceați contract cu nimeni Eu am fîntînă în curte și sunt foarte avansat, nu sunt întors în urmă. Dl.
vice- cât costă furtunul ăla și când trebuie să vină?
. Dl. Năstase- nu știm cât costă.
Dl. Hazu- dl. Petrovici știți despre ce furtun este vorba? Știe cineva?
Dl. Lăzărescu- este un furtun special.
Dl. Hazu- în 2 săptămâni vine furtunul , cît durează montarea? Și pe urmă tot satul are apă nonstop?
Dl. Năstase- punem și apometre.
Dl. Hazu- în cât timp o să aibă tot satul Crâng apă?
Dl. Năstase –cam într-o lună .
Dl. Tofan – nu sunt de acord cu apometre.
Dl. Hazu- eu sunt de acord să am apă , de ce? Apa consumă curent . Cine plătește curentul?
Dl. Mocanu –Primăria să-și ia mâna de pe apă , s-o dea la instituție specializată .
Dl. Tofan – în alte ședințe de Consiliu local pe care le-am avut, ați spus că toate proiectele sunt
legale.
D-na Giușcă –da.
Dl. Tofan- și atunci de ce nu-i apă?
D-na Giușcă –nu-i finalizată lucrarea.
Dl. Tofan- finalizăm lucrarea și apoi punem apometrele.
Dl. Hazu- asta înseamnă finalizare.
Dl. Tofan – finalizăm lucrarea , după aceea vine o firmă specializată, nu–mi vine mie Primăria. .
Se strică apometrul, cine mi-l schimbă?
D-na Giușcă – se fac angajări.
Dl. Mocanu – nu, cu o firmă specializată.
Dl. Tofan – de ce ține Electricopetul în brațe?
Dl. Hazu- dl. vice unde este primarul? De ce n-a pus ședința mâine?
Dl. Mocanu- hotărâm astăzi , fixăm odată ora și ziua și rămîne bătut în cuie, ultima vineri din
lună facem ședință., la ora 11,00 . Hotărăște Consiliul local , nu primarul.
Dl. Tofan –dna contabil – câte ordine de deplasare v-a adus la d-voastră primarul?
D-na contabil- are card, plătește cu cardul.
Dl. Tofan - nu vă lasă nimic , nu vă dă nimic
Dl. Mocanu- chiar dacă plătește cu cardul , nu vă plătește nimic în contabilitate?
D-na contabil- dl. Barabancia are avizele.
Dl. Mocanu- banii cheltuiți pe lucrări la nivelul Primăriei nu se justifică, nu au justificare
cu deviz de lucrări și facturi pentru materiale. Eu vreau să văd ce votez.
Dl. Hazu- am rectificat banii anul trecut pentru dispensar , lucrează cineva la dispensar, s-a
terminat, nu s-a terminat, se mai termină?
Dl. Năstase - este băgată fosă, este făcută canalizare, este văruit și pe interior și pe exterior ,
cred că au terminat și de pus gresia , e izolat podul cu vată minerală , mai durează puțin și pînă în
toamnă …, mai trebuie centrală .
Dl. Mocanu- păi dl. primar spunea că este gata?
Dl. Hazu –când au oamenii apă în Crâng?
Dl. Năstase- în jur de 1 lună de zile.
Dl. Lăzărescu- la următoarea ședință este apă în Crâng.
Dl. Tofan- eu nu sunt de acord cu apometrele pînă nu va veni o firmă autorizată. S-au făcut
măgării și nu-și asumă nici o firmă, care să spună cum putem să facem ca să îndeplinim condițiile care
trebuie.
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D-na Giușcă – o firmă dacă ar fi să vină încheie un contract și nu-și asumă responsabilitatea de
lucrările anterioare.
Dl. Hazu- tu ca instituție trebuie să aduci firmă autorizată.
Dl. Hazu- miliardul ăsta 400 mii lei ?
Dl. Tofan- cîți bani se consumă la pompele alea la bazin? De unde se ia curent?
Dl. Năstase- are contor acolo.
Dl. Hazu- eu am următoarea propunere , citim contorul , punem apometre și plătim în funcție de
contorul respectiv, pentru că se poate lăsa apa să curgă non-stop și să nu ajungă apa la altcineva. Punem
apometre dar plătim o sumă simbolică cît să acopere curentul consumat și întreținerea pompelor , un 5%
pentru pompele care se ard, pentru cine citește apometrele , etc. Și atunci nu o să mai lăsăm robineții să
curgă non-stop. Un control trebuie să existe.
D-na Giușcă- au fost șmecheri care au furat curent electric.
Dl. Hazu- mai avem și acum șmecheri care fură curent electric.
Dl. Tofan – cîți beneficiari de ajutor social avem dl. vice?
Dl. Năstase- 51.
Dl. Tofan –cite zile trebuie să facă fiecare?
Dl. Năstase- sunt cîteva persoane care fac și o zi pe lună, minim 10 ore.
Dl. Tofan – au mai scăzut sau au mai crescut?
Dl. Năstase- au mai scăzut.
Dl. Hazu –dl. vice , ăștia 1400 mii lei pentru apa de la Crângu-Nou îi facem tot cu firmă
neautorizată, ca la Crâng?
Dl. Tofan – să se pună cameră aici să vadă toți cetățenii comunei ședințele de Consiliu local.
Dl. Mocanu- lucrările astea cine le programează la nivelul comunei , mă întreabă oamenii și noi
nu știm ce să le spunem ?
D-na contabil- sumele de bani prin hotărârea Consiliului abia se repartizează, nu s-au consumat.
Dl. Hazu- o să se consume pe urmă doamnă și vrem să se consume bine. Eu propun ca banii
ăștia să-i direcționăm spre apa de la Crâng , ca să terminăm instalația. Sunteți de acord?
Dl. Mocanu- nu amanetăm tot bugetul pe 5 ani acum, că sunt interese. Podul de la Rîpa Mâții
poate să fie și cu un singur sens.
Dl. Hazu- drumurile care le-ați făcut prin PNDL erau de 5 metri jumate și le-ați făcut de 4 metri.
Dl. Năstase- nu ai cum, se respectă proiectul
Dl. Hazu- eu zic ca banii să-i direcționăm spre un singur proiect ca să-l terminăm, avem 100 de
proiecte începute și nici unul terminat.
Dl. Mocanu- alea au fost prin Anghel Saligny, nu prin bugetul Primăriei.
Dl. Diaconu – dl. vice sunt 3 lămpi care nu funcționează cînd bate vântul și ați făcut revizie. Mai
am o întrebare - Ajunge apa la deal, cine o împinge ? Dacă pe vale se ia apa la 2 pompe , la deal nu mai
ajunge apa.
Dl. Năstase- am fost acolo și curge apa. Cu extinderea asta o să ajungă apa. Bazinul de la
grădiniță stă mereu plin.
Dl. Mocanu- tu n-ai rețea de apă , ce să extinzi?
Dl. Tofan – pentru data următoare vă rog frumos să fiți pregătită pentru toate întrebările pe care
o să le punem noi și să aveți toate documentele d-na contabil .
D-na contabil – Consiliul Județean ne-a repartizat 400 mii lei, pe care îi repartizăm pe capitole.
Dl. Mocanu- noi nu suntem de acord cu repartizarea asta.
D-na director Nanea Florina intervine prin telefon în legătură cu montarea camerelor de
supraveghere – avem camere de supraveghere care sunt montate de firma SC Total Soft .
Dl. Hazu- de ce nu alocă niște bani pentru rampa de la Crâng? D-na secretar am o propunere , să
rupem de la revizie de curent ca să punemla rampa de la Crâng.
D-na Giușcă – să trecem rampa la diverse.
Dna contabil- acum este prevederea, repartizarea sumelor .
D-na contabil prezintă raportul compartimentului contabilitate.
D-na Luca – hotărârea de rectificare bugetară a suferit o modificare în sensul că s-a adăugat la
cap. 21.04.02 , că se diminuează bursele școlare cu suma de 20.000 lei.
Dl. Hazu- nu suntem de accord. Copiii trebuie încurajați.
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D-na Giușcă - prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
D-na Giușcă- la ședința viitoare venim cu solicitarea ca firma Electricopet să justifice cheltuirea
banilor , cei 15 mii lei.
Dl. Mocanu- cu banii pentru drumuri și poduri nu sunt de accord. Decât să-și bată joc dl. Obreja
mai bine nu votez.
Dl. Lăzărescu - se pierd banii dacă nu votăm?
Dna contabil- da.
Președintele de ședință -supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a
bugetului local al comunei Ciocani, județul Vaslui, pentru anul 2022- luna mai și se aprobă cu 6 voturi
pentru și 5 voturi împotrivă ( dl. Tofan, dl. Hazu , dl.. Mocanu, dl. Diaconu și d-na Apostoleanu).
Dl. Stan Liviu , un cetățean al satului Ciocani solicită d-lui viceprimar să se adîncească șanțul
care vine de la Ghelțag pînă în gârlă pentru că inundă recoltele și casele oamenilor , să se facă cu
oamenii de la Legea 416/2001.
Dl. viceprimar- pînă la sfârșitul lunii se va face lucrarea.
D-na Giușcă faceți o cerere scrisă și o lăsați la d-na secretar.
Președintele de ședință prezintă cel de-al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea contului
de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciocani, județul Vaslui , la data de
31.03.2022 și referatul de aprobare .
Dl. Mocanu – dar pe ce s-au cheltuit?
Dl. Hazu – avem excedent, eu sunt de accord.
D-na contabil Luca prezintă referatul compartimentului contabilitate.
D-l Petrovici - prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
D-na Giușcă - prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
D-l Năstase - prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Președintele de ședință -supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciocani, județul Vaslui , la data de 31.03.2022
și se aprobă cu 7 voturi pentru , 1 vot împotrivă ( dl.. Mocanu) și 3 abțineri (dl. Tofan , dl. Diaconu și dna Apostoleanu ).
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.

Președinte de ședință,
Năstase Claudiu-Laurențiu

Secretar general,
Abaza Iosefina

