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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 19.07.2022

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 19.07.2022, ora 1000, în
ședință extraordinară în conformitate cu art. 133 alin 2 lit. a 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 , se constată că sunt prezenți 8 consilieri locali, din totalul de 11
consilieri locali., absenți fiind dl. Diaconu, dl. Lăzărescu și dl. Petrovici .
Fiind îndeplinite prevederile art. 137 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ședința este legal constituită.
Se supune la vot procesul-verbal de la ședința anterioară , fiind aprobat cu 5 voturi pentru , 1
vot împotrivă ( dl. Mocanu ) și 2 abțineri (dl. Hazu și dl. Tofan) .
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi, o supune la vot , fiind aprobată în unanimitate
de voturi.
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării III, a
bugetului local al comunei Ciocani, județul Vaslui, pentru anul 2022- luna iulie și referatul de
aprobare .
D-na contabil prezintă raportul compartimentului contabilitate.
Dl. Mocanu- se spune că să dăm 309.226 lei către factura nr. 46/23.05.2022 , nu era mai
concludent, să spună , cum a fost cu dispensarul , evaluat de firma cutare, mai adăugam suma
respectivă ,întrucât s-au scumpit materialele , manopera, sau ce argument se poate aduce, să înțelegem
toți unde și pentru ce se duc banii aceia. . Nu era mai bine așa?
Dl. primar- la o ședință anterioară am aprobat o suplimentare acordată de Ministerul
Dezvoltării, de 600 mii lei pentru dispensar în baza Ordonanței 90 cu scumpirea materialelor , a
manoperei și a celorlalte, incluse de Guvern. Domnii constructori au depus la Minister documentația
și s-a repartizat suma de 309.226 lei. Nu facem acum altceva decât să trecem prin Consiliul local și să
dăm banii omului astăzi , că ,dacă nu-i dăm azi, Guvernul ne ia banii înapoi.
Dl. Hazu- vrem să vedem factura, să vedem ce reprezintă factura.
Dl. Mocanu – am fost întrebat de concetățenii , mă întreabă și vor să știe cât s-a cheltuit pănă
acum pentru dispensar.
Dl. primar- oamenii să vină să întrebe.
Dl. Mocanu – să vină oamenii să întrebe la ședință?
Dl. primar- da.
Dl. Mocanu – dar de ex mie poate cineva să-mi spună? Spuneți-mi doamna contabil, poate
cineva să-mi spună , câți bani s-au cheltuit pînă acum pentru dispensar?
Dl. primar- contractul de finanțare este de 1 milion 400 și ceva mii lei , mai sunt cheltuiți de
100 și ceva de milioane lei, restul sunt dotări.
Dl. Mocanu- cât s-a evaluat 1 metru pătrat?
Dl. primar- toate evaluările, toate devizele , toate aprobările sunt făcute de Ministerul
Dezvoltării și nu de primar.
Dl. Hazu- 1 milion jumate de lei?
Dl. primar- da. Nu eu fac devize , nu eu le transmit la București însoțite de avize și devize de
lucrări și vă mai spun un lucru ,pe care nici eu nu l-am știut, că trimit de la Inspectoratul de Stat în
construcții din județele învecinate , și nu de la Vaslui, oameni pe teren în control cu situația de lucrări,
așa cum au făcut și la asfalt . La asfalt m-au pus să sap în mijlocul porții la un cetățean , să măsoare
stratul de balast și de asfalt, neștiind dinainte. Că nu anunță controalele.
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Dl. Mocanu – această comisie studiază numai din punct de vedere tehnic, nu valoarea în sine.
Dl. primar- această comisie vine cu situația de lucrări predată de constructor și acolo are și
cantitativ și calitativ.
Dl. Mocanu – da, sunt de acord cu dumneavoastră.
Dl. primar- și el spune , că dacă nu corespunde calitativ sau cantitativ , nu dă drumul la bani .
Dl. Mocanu – cât costă 1 metru pătrat de suprafață locuibilă la dispensar și, la cămin, am
făcut eu un calcul cât costă, îi mai mult decât un apartament. la Cluj .
Dl. primar – la cămin v-am explicat ,nu eu calculez, ci C.N.I.-ul –Compania Națională de
Investiții. Am actualizat devizele de lucrări acolo unde nu au fost finalizate, și spun, ăsta este devizul
pe care noi îl aprobăm , atât finanțăm , nu merge pe un deviz făcut de unul sau de altul.
Dl. primar – nu avizez eu, este o comisie economică ,este un departament economic care
analizează și trimit pe teren oameni și nu trimit din Vaslui . Verifică cât costă, nu le fac eu.
Dl. Mocanu – instituția respectivă dă suma de bani și nu spune că de suma respectivă trebuie
să construiești atâția metri pătrați.
Dl. primar- ei au acolo un contract de finanțare aprobat inițial, ca valoare, prețurile au crescut
constant .
Dl. Mocanu – vă referiți la dispensar ?
Dl. primar- la toate, nu numai la dispensar.
Dl. primar- de ex. acum 3 ani în urmă ,când l-am făcut noi, 1 km de asfalt era 100 și ceva de
mii euro, acum este 330 mii de euro , fără TVA și-s la prețurile acceptate de CNI, Minister și nu de
primar.
Eu vă răspund atât cât pot. Nu sunt făcute de mine aceste devize și la aceste devize nu sunt
făcute plățile pînă nu sunt și verificate .
Dl. Mocanu – rolul nostru este numai să aprobăm ce zic ei ?
Dl. primar- banii sunt veniți în Trezorerie de cîteva zile , nu-s la mine în birou. Cu această
hotărâre de Consiliu local se duce d-na contabil la Finanțe și cu OP-ul (ordin de plată) , îl prezintă
acolo și face plata Trezoreria dacă este OK , dacă nu mai dă odată înapoi .
Dl Mocanu- de ex. am surprins probabil în niște documente , manopera care se efectua la
dispensar și erau niște operații, de ex. se duce balastul și se întoarce înapoi.
Dl. primar- nu există așa ceva. Nu-și permite nimeni să facă ceea ce spuneți d-voastră.
Dl Mocanu- este o strategie la toți constructorii. El nici nu aveau mașină de operațiile care
trebuiau făcute acolo.
Dl. primar- este problema dumnealui dacă-și permite să facă așa ceva .
Dl Mocanu- pentru operațiile care se făceau acolo nici nu avea mașină de aceea.
D-na Giușcă prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă cu 6 voturi pentru și 2 abțineri ( dl. Tofan, și dl.
Mocanu). .
Dl. Hazu- dl. primar eu nu am centrală , mai trage gaz sau nu ? Este o întrebare comună .
Dl. primar- mi s-a mai pus întrebarea asta . A fost o ședință la Consiliul Județean Vaslui
,prioritate au comunele care au rețeaua de gaz cât mai aproape de comună , noi suntem pe primele 3
locuri pe județ . În momentul în care Guvernul va aloca bani pentru gaz , deocamdată nu se știe.
Acum e vorba de dispensar și de cămin.
Dl. Hazu – dispensarul este necesar , dar nu va funcționa niciodată
Dl. primar- și căminul este necesar.
Dl. primar- mai vorbim în septembrie. Dl. dr. Spătaru este un doctor serios și mi-a promis că
vine .
Dl. primar- la cămin este o strategie de dezvoltare națională , în care spune așa , acolo unde nu
există cămin cultural, nu există dispensar, nu există apă, canalizare și asfalt, finanțăm. Dacă era să fie
la latitudinea mea ,la comuna Ciocani, mă duceam cu proiectul ăsta și mă întrebau, dl. primar , dar cu
banii ăștia nu poți face altceva decât cămin? Ei au venit și au spus , da la Ciocani facem asta și asta.
Din fericire suntem singura comună din județul Vaslui care a rămas la finanțare la cămin.
Dl. Hazu – ne puteți arăta și nouă dispoziția aia națională, e Strategie unde scrie ce ne-ați spus?
Dl. primar- o găsiți pe internet.
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Dl. Hazu- dar cum se cheamă ?
Dl. primar- Srategia Națională de Dezvoltare. Acolo găsiți toate obiectivele.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.

Președinte de ședință,
Dobrin Valentin Mircea

Secretar general,
Abaza Iosefina

