ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29 .08.2022
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 29.08.2022, 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 asistent social Prodan Paula.
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 în unanimitate de voturi.
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 modificarea statului de funcţii și
organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui și referatul de aprobare.
D-na secretar prezintă raportul compartimentului de resort.
D-na secretar- eu i-am spus d-lui primar, mai demult că trebuie modificat statul de funcții ,pentru că
postul d-nei Nechita, fosta contabilă , apărea ocupat , dar în realitate postul este vacant din decembrie 2021 ,
de când a plecat d-na Nechita. Ulterior am primit adresele de la Școala Ciocani , pentru desemnarea
reprezentanților Primăriei Ciocani și a Consiliului local pentru Consiliul de administrație al școlilor și Comisia
de evaluare și asigurare a calității.
D-na secretar - pentru desemnarea reprezentanților pentru Școala Ciocani puteți face propuneri.
Dl. Mocanu- dar nu erau desemnați reprezentanți?
D-na secretar- ba da, dar în fiecare an trebuie desemnați reprezentanți .
Dl. Mocanu- pentru modificarea organigramei ,există schimbări?
D-na secretar- da.
Dl. Tofan- cine este pe postul vacant de la compartimentul contabilitate?
D-na secretar- nimeni, rămâne vacant postul la compartimentul contabilitate.
Dl. Mocanu – și rămâne vacant?
D-na secretar-da.
Dl. Tofan- ce rezolvăm noi acum?
D-na secretar- rezolvăm , pentru că aducem la starea reală o situație . Postul d-nei Mariana Mihalache
nu este clarificat . D-na Mihalache Mariana a fost data afară de dl. primar din Primărie, dânsa a fost în
concediu medical pentru probleme de sănătate și ulterior venirii din concediu medical , dl. primar nu a vrut s-o
mai primească.
D-na Giușcă – avea acoperire dacă avea concediu medical.
D-na secretar- d-nei Mihalache i-a fost suspendat raportul de serviciu pe perioada concediului medical ,
după concediul medical nu a mai fost primită în Primărie.
Dna Giușcă – cât concediu medical a avut d-na Mihalache? Pentru că la un anumit număr de zile putea
să se pensioneze .
D-na secretar- D-na Mariana Mihalache a fost dată afară din Primărie de dl. primar în 2019 , a fost
destituită din funcție , dânsa a fost în concediu medical pentru că a avut probleme de sănătate și ulterior
veninirii din concediu medical , dl. primar nu a vrut s-o mai primească în Primărie . I s-a interzis să vină în
Primărie.
Dl. Mocanu- de ce ?
D-na secretar- nu cunosc motivul.
D-na secretar- statele de funcții și hotărârea asta de Consiliu local eu le încarc pe o platformă , se
numește platforma Agenției Naționale a Funcționarilor Publici , acum postul apare pe platforma
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ANFP ocupat , postul nu este ocupat, dar apare ocupat . Am transmis datele când s-a ocupat postul cu d-na
Nechita la ANFP. După ce a devenit vacant, după ce a plecat d-na Nechita, statul de funcții trebuia modificat,
adică postul trebuia să figureze vacant temporar .
D-na secretar- d-na Mihalache a fost destituită din funcție prin dispoziție de către dl. primar în februarie
2019 , dar Prefectura Vaslui i-a solicitat d-lui primar anularea disoziției de destiture pentru că nu era legală.
Dl. Primar nu a vrut s-o anuleze, fapt pentru care Prefectura Vaslui a solicitat anularea acestei dispoziții în
instantă. Prefectura Vaslui a câștigat procesul , iar dispoziția de destituire din funcție a d-nei Mihalache a fost
anulată prin hotărâre judecătorească.
Dl. Tofan – d-na Mihalache a deschis alt proces acum.
D-na secretar- d-na Mihalache a solicitat intervenirea în proces , dar s-a omis să se solicite reintegrarea
în funcție a d-nei Mihalache .
D-na secretar - postul d-nei Nechita este vacant temporar.
Dl. Mocanu- de ce face noua organigramă?
D-na secretar- în vechea organigramă postul apare ocupat dar el este vacant .
Dl. Mocanu- dar nu modifică schema?
D-na secretar- nu.
Dl. Tofan- cine va ocupa postul ăsta?
D-na secretar- se va organiza concurs.
D-na Giușcă –dar momentan nu, nu anul ăsta.
D-na secretar- nu anul ăsta, pentru că sunt blocate posturile , pînă în decembrie.
D-na Giușcă - prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local .
Președintele de ședință -supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii și
organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui și se aprobă în
unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă cel de-al doilea proiect de hotărâre privind desemnarea domnului
consilier local Dobrin Valentin-Mircea pentru a reprezenta Consiliul local în Consiliul de Administraţie al
unităţilor de învăţământ din comuna Ciocani, judeţul Vaslui și referatul de aprobare.
Dl. viceprimar raportul compartimentului de resort.
Se prezintă și adresele Școliii gimnaziale “ Teodor Medeleanu “ sat Ciocani, comuna Ciocani nr.
5727/23.08.2022 și nr. 5728/23.08.2022.
Dl. Petrovici- prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local
Președintele de ședință -supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului consilier
local Dobrin Valentin-Mircea pentru a reprezenta Consiliul local în Consiliul de Administraţie al unităţilor de
învăţământ din comuna Ciocani, judeţul Vaslui și se aprobă în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă cel de-al treilea proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei
consilier local Țîmboi Crina pentru a reprezenta Consiliul local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Ciocani, judeţul Vaslui și referatul de aprobare.
Dl. viceprimar raportul compartimentului de resort.
Se prezintă și adresele Școliii gimnaziale “ Teodor Medeleanu “ sat Ciocani, comuna Ciocani nr.
5727/23.08.2022 și nr. 5728/23.08.2022.
Dl. Năstase - prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local..
Președintele de ședință -supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier local
Țîmboi Crina pentru a reprezenta Consiliul local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul
unităţilor de învăţământ din comuna Ciocani, judeţul Vaslui și se aprobă în unanimitate de voturi.
D-na asistent social Prodan Paula prezintă raportul de activitate al asistenților personali pe semestrul I,
anul 2022.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.
Președinte de ședință,
Dobrin Valentin -Mircea

Secretar general,
Abaza Iosefina

