ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29 .07.2022

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 29.07.2022, 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 .
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 (d-l Mocanu și dl. Tofan).
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi , o supune la vot și se aprobă în unanimitate de
voturi.
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și
cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna CIOCANI,
județul Vaslui , pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 și referatul de aprobare.
D-na contabil prezintă referatul compartimentului contabilitate.
D-na contabil - suma este primită la începutul anului și se repartizează din TVA pe trimestre, dar
trebuie aprobată și la fiecare semestru în functie de tabelele Școlii.
Dl. Hazu- banii s-au dat?
D-na contabil - se dau eșalonat, nu se dau toți odată , ei sunt previzionați la începutul anului , 149
mii lei, prin hotârârea de Guvern , cu bugetul initial, pe măsură ce se dau cu tabelele de Școală, se dau și
banii.
D-na Giușcă- necesită hotărâre de Consiliu local.
Dl. Hazu- banii s-au plătit ?
D-na contabil -și necesită aprobarea Consiliului din nou . Se pot aproba pînă la sfârșitul anului
școlar.
Dl. Hazu- noi votăm acum, dar nu votăm că s-au dat deja.
D-na Giușcă- sunt aprobați , dar în urma votării merge la dosar hotărârea .
Dl. Hazu- s-au plătit deja.
D-na Giușcă- sunt aprobați , dar ei vin în trepte , ei se dau pe etape.
D-na contabil - se pot aproba pînă la sfârșitul anului școlar.
Dl. Mocanu- este vreun reprezentant al Școlii aici?
Dl.Tofan- nu. D-na Filica a zis că este favorabil.
D-na contabil - ei trimit și la Minister ,la învățământ ,tabelele cu bursele, nominal, cu CNP.
Dl. Mocanu- aici scrie 200 de lei burse sociale (cuantumul) , burse de merit -200 de lei. Ăla care ia
bursă de merit ia și bursă socială.
Dl. Dobrin- da.
Dl. Mocanu- corect, așa trebuie.
D-na Giușcă- în funcție de situația de acasă, dacă se încadrează dacă sunt copii din familii
defavorizate iau și burse sociale.
Dl. Mocanu- alte stimulente pentru copiii buni la învățătură le mai dau? S-au propus și alte
stimulente?
D-na Giușcă- asta depinde de directorul Școlii, poate să vină cu un referat , cu o solicitare.
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Dl. Mocanu- eu mă refer la copiii buni la învățătură care nu iau bursa socială, dar dacă iau, ar mai
putea sa aibă și alte venituri: excursii, vizite ?
D-na contabil- Primăria poate să plătească ,dar dacă are venituri.
D-na Giușcă- dacă d-na director vrea să organizeze un anumit spectacol, , solicită printr-un referat că
vrea subvenție din partea bugetului local , supliment de motorină pentru a duce copiii cu microbuzul , asta
solicită d-na director Nanea printr-un referat pentru anumite beneficii. Asta în situația în care d-na director
Nanea vrea să organizeze o excursie ca să ducă copiii într-o localitate din țara noastră și atunci spune
,copilul dă o sumă de bani , dar ar mai avea nevoie de microbuzul școlar , dar nu-i ajunge motorina și
atunci poate să solicite.
Dl. Mocanu- nu e neaparat cu transportul nostru.
D-na Giușcă- dar depinde de bani, sunt mai mulți factori.
D-na Giușcă - prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local .
Dl. Petrovici- prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local .
Dl. Năstase - prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local .
Președintele de ședință -supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și
cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna CIOCANI,
județul Vaslui , pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 și se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl. Bucătaru Ion – cine este președintele de ședință?
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.

Președinte de ședință,
Dobrin Valentin -Mircea

Secretar general,
Abaza Iosefina

