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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.01.2021
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 29.01.2021, 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 10 consilieri locali
, din totalul de 11 consilieri locali, fiind absent dl. Ifteme Neculai..
Participă la ședință d-na Nanea , directorul Școlii gimnaziale “ T. Medeleanu “ sat Ciocani,
comuna Ciocani .
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 domnii consilieri locali Mocanu și
Hazu precizează că sunt de accord cu condiția să se precizeze în procesul-verbal ceea ce s-a discutat în
ședința anterioară și anume : “De ce primarul comunei a achiziționat și montat centrala fără acordul
Consiliului local ? și “ Dacă s-a asigurat că este legalitate când s-a instalat centrala? “ și se aprobă cu 9
voturi pentru și 1 vot împotrivă ( dl. Năstase Claudiu votează împotrivă).
Se prezintă ordinea de zi , se supune la vot , fiind aprobată în unanimitate de voturi.
Dl. primar- Primăria nu a primit nici un ban pentru salubritate, Primăria a primit acele pubele
care – s din tablă și-s primite de pe vremea d-lui Munteanu, platformele alea betonate tot de pe timpul dlui Munteanu sunt făcute și atât , fără nici un ban , fără nici un alt sprijin.
Dacă nu încheiam acest contract , eu înțeleg supărarea oamenilor , dacă nu încheiam acest
contract cu firma de salubritate , nu era nici o problemă pentru mine,ca primar, era problema pentru toată
comuna și pentru Primărie , în sensul că , Garda de Mediu, era sesizată în situația în care noi nu aveam
contract și veneau controale.
Cea mai mică amendă este 50 mii lei , care vine la primar. Eu am adus în dezbatere , la
Consiliul local dacă se repetă de 2, 3 ori chestia , pentru că nu ne iartă , așa cum s-a întîmplat cu apa de la
Crâng, pănă n-am făcut contract cu DSP-ul , prima dată ne-a amendat de 2 ori , adică de ce ne-a amendat ,
eu am zis să nu facem contract și era vorba de vreo 3 mii lei /an și am zis că ducem noi apa la analize,
luăm eprubete și ducem noi apa la analize.
Dl. Mocanu- haideți să discutăm problema cu gunoiul.
Dl. Primar- haideți să vă spun , să termin cu apa și după aia vă spun și de gunoi.
Dl. Mocanu- apa nu ne afectează în momentul ăsta.
Dl. Primar- stați să vă spun , cu amenzile , vă spun în continuare cum e și cu gunoiul. Pină
n-am făcut contract cu DSP-ul să vină să ia apa singuri , cum știu ei , tot așa ne-au dat 2 amenzi și am
făcut contract cu dumnealor , iar acum , apa de la Crâng este potabilă. Revin la gunoi.
Dl. Hazu- apa de la Crâng e potabilă ? Dar intră cine vrea în bazin acolo , închide și deschide
cine vrea.
Dl. Primar- avem aviz de la buletinul de analize , de la DSP , de luna asta , care spune că apa de
la Crâng este potabilă. O să-l afișez .
D-na secretar- aveți aviz de la DSP , vă aduc adrese de la DSP care spun că apa nu este potabilă.
Pentru ce ați plătit amenzile , de ce ați plătit amenzile?
Dl. Lăzărescu- adică pînă acum nu era și acum este , ce ați făcut?
D-na secretar- nu este adevărat .
Dl. Primar- poate n-au luat analize de apă correct , poate nu trebuia să atingă țeava , poate nu
trebuie să atingă robinetul .
Dl. Mocanu- ați spus că aveți adresă.
Dl. Primar- o să vă prezint buletinul de analize cînd vine , trebuie să vină azi.
D-na secretar – în vară apa nu era potabilă.
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Dl. Primar- o să vă prezint avizele.

D-na Giușcă – sunt în curs de derulare , nu le aveți?
Dl. Primar- ba da , le avem.
Dl. Lăzărescu- cum să fie potabilă domnule primar, dacă vasul ăla nu-i curățat de cînd!
Dl. Mocanu- probe iau și din bazin
Dl. Primar- nu ne înștiințează pe noi când vin , deci nu spun astăzi vin dl. Primar să-ți iau
analize.
Dl. Hazu- și cum au acces , au și ei chei de rezervă?
Dl. Primar- au acces unde curge apa.
Dl. Mocanu- dar , poate să ia apa cînd se duce în bazin , deci nu se infectează, că nu ajunge în
bazin și el zice că este potabilă, cînd se întoarce din bazin posibil să nu mai fie.
Dl. Primar- dl. Mocanu ei sunt obligați să ia apă din mai multe puncte.
Dl.Hazu- sau plătim pe cineva să vină să ia apa din altă parte și ne vin avizele favorabile .
Dl. Primar- dacă se întămplă ceva răspunde DSP-ul , DSP-ul eliberează un buletin de analize
care spune că apa este potabilă. Ulterior ,dacă cineva se îmbolnăvește din cauza apei și se constată...
Dl. Mocanu- ai mai multe surse de alimentare cu apă și poți să dai vina ape altă sursă.
Dl. Primar- nici o Primărie din țară nu a primit bani pentru salubritate. Singurul lucru pe care îl
fac Primăriile este să cumpere pubele din bugetul local .
Dl. Hazu- propunerea pe care o fac eu și sunteți toți martori , la decembrie anul viitor nu mai
punem alea 3 liniuțe de beculețe , care sunt de foarte prost gust , de sărbători, și cumpărăm pubele din
banii ăia.
Dl. Primar- nu le-am cumpărat , alea sunt cumpărate de 2 ani.
Dl. Hazu- nu , instalarea , dezinstalarea, astea se plătesc.
Dl. Lăzărescu- stăm 1 an de zile fără pubele.
Dl. Primar- nu dl. Lăzărescu , noi am vorbit în decembrie, că atunci cînd vine bugetul, în
februarie, martie , o să afle toată lumea , pe marginea bugetului o să discutăm și despre pubele.
Dl. Mocanu- ați spus că vă sancționează dacă n-ai contract cu nu știu cine să vină să ia gunoiul.
D-na Giușcă- din banii adunați din taxa pe gunoi , îi ducem pe investiții , cumpărăm pubele.
Dl. Hazu- a plătit firma de gunoi .
Dl. Primar- banii care se încasează de la salubritate merg la salubritate , deci plătim taxele către
salubritate, nu în altă parte, ceilalți bani din taxe și impozite plătim contribuțiile sociale la angajați .
Toți banii care-i încasează Trezoreria de la noi se duc pe contribuțiile sociale, întrebați pe d-na de
la Trezorerie.
D-na secretar- banii pe contribuții sunt din banii de salarii , capitol distinct.
Dl. Mocanu – trebuie să spuneți că noi nu avem loc special pentru amenajarea gunoiului.
Dl. Primar- ba avem, că nu sunt suficiente aia e altceva. Loc pentru gunoi este , atît a cerut fostul
primar , că putea să spună fostul primar că nu poți să-mi dai 6 pubele și să le pun în centrul satului.
D-na secretar- dar nu încasa nici o taxa de gunoi atunci.
Dl. Mocanu- dar s-au primit bani pentru amenajarea acestor locuri, nu ? Primăria a primit bani
sau nu?
Dl. Primar- nu s-a primit nici un ban pentru salubritate.
Dl. Mocanu- și atunci cum ați semnat un contract?
Dl. Primar- dacă nu semnam contractul venea Garda de Mediu peste noi să ne spună unde să
ducem gunoiul .
Dl. Mocanu- ați făcut o plîngere că nu sunteți în regulă pentru a semna contractul ?
D-na Giușcă- la nivel de județ , noi suntem membri europeni , s-a întocmit un proiect pentru
salubritate , ne obligă UE , s-au trasat sarcini de la județ să se încheie contracte cu firma de salubritate ,
unde s-a greșit , nu este nimic incorrect , taxa este pusă pe tot județul de 5 lei/persoană/lună , firma asta
are o groapă făcută la Roșiești , firma de colectare adună gunoiul și-l duce la Roșiești , dacă s-ar spune la
fiecare să pună alt preț. Unde s-a greșit după ce s-a aprobat în Consiliul local taxa de salubritate , imediat
trebuia să vină cu un proiect de hotărîre să se cumpere pubele , să ne aducă nouă la cunoștință
consilierilor și să se cumpere pubele.
Dl. Hazu- dl. Primar o întrebare , tot în legătură cu gunoiul . Pe durata campaniei electorale , anul
trecut ați dat dispoziție să se suspende plata taxei de salubritate ?
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Dl. Primar- am dat dispoziție să se suspende în ideea că vom găsi soluții să cumpărăm pubele , a
fost campanie electorală.
Dl. Hazu- coincidență că a fost campanie electorală, ați ieșit primar , nu s-au găsit soluții, după ce
s-a terminat , s-a început să se plătească gunoiul.
Dl. Primar- dați o mina de ajutor și luăm pubele.
Dl. Lăzărescu- săpăturile în Valea Țărnii pentru ce s-au făcut ?
D-na Giușcă- pentru fibra optică.
D-na Nanea – noi avem fibră optică la școală . Îmi cer scuze , vă întrerup .
Dl. Hazu – nu-I fibră optică la școală, e altceva.
D-na Nanea- vă întrerup , nu mă contraziceți , am fibră optică , sunt 2 fire de fibră optică.
D-na Nanea- am o problemă urgentă, îmi cer scuze , nu s-au luat materiale , nu s-au luat tablete ,
nu s-a luat nimic.
Legat de aceste proiecte, de care este vorba , aceste proiecte sunt europene , se depun la GOV ,
deci primul proiect , care a fost aprobat în decembrie cu suma necesară pentru materiale, igienizare, măști
, etc sunt doar în stadiul de proiect . Acest proiect a fost depus la GOV , se poate aproba sau nu se poate
aproba. Este în stadiul de proiect , termenul este astăzi ,decă nu se duce astăzi hotărîrea de Consiliu local
, proiectul nu mai intră și se pierd bani europeni .
Dl. Mocanu- ați făcut un înscris către domnul care se ocupă cu achizițiile sau către dl. Primar?
D-na Nanea- eu am făcut o adresă , conform ghidului pentru aceste proiecte , că pentru
necesitatea desfășurării orelor on-line , fiecare unitate de învățămînt, este necesar să fie dotată cu
aparatură, etc, eu pentru a putea funcționa correct , am cerut tablete pentru copii.
Dl. Hazu- cite ați cerut?
D-na Nanea- în primă fază au fost 100 și ceva , dar pentru că am reușit să mai luăm din banii de
la minister , din tabletele “ Școala de acasă “, numărul s-a micșorat și au rămas 57.
Dl. Mocanu- ați primit bani?
D-na Nanea- nu am primit bani, noi nu umblăm cu bani , nici o școală nu umblă cu bani , prin
Inspectorat am făcut procese-verbale de predare-primire , sunt primite de la Ministerul Educației.
D-na Nanea- este la Primărie adresa , 57 de tablete, pentru cadre 24, pentru săli 10, table
interactive.
Dl. Mocanu- cîți copii sunt și cite cadre didactice?
D-na Nanea- 27 cadre didactice pentru toată comuna și am cerut 24 pentru că , în acest proiect nu
sunt eligibile grădinițele. Avem 3 educatoare care au ieșit din schemă , inclusiv preșcolarii , initial erau
trecuți și preșcolarii în cele 117 tablete.
Dl. Hazu- sunt 117 copii?
D-na Nanea – sunt mai mult de 117 copii , sunt 240 copii cu tot cu cei de la grădiniță. Deci am
dat jos grădinița , au rămas aproape 200, am dat jos tabletele pe care le-am primit prin banii de la
Minister , prin alte programe și au mai rămas 57 de copii care necesită aceste tablete.
Sunt copii care n-au intrat o singură data la o oră din 09.11.2020, sunt mulți copii care nu au intrat
la ore. Necesitatea acestora este iminentă ; există această posibilitate a fondurilor europene.
Dl. Mocanu- necesarul către cine ați înaintat ?
D-na Nanea – către Primărie.
D-na secretar- adresa este din 30.09.2020 !
D-na Nanea- nu s-a făcut nici o achiziție, s-a făcut un proiect. Proiectul este scris , urmare
hotărîrii de Consiliu local , care va fi emisă , acest proiect va fi depus la GOV , dacă Ministerul
Fondurilor Europene aprobă acest proiect , banii nu vor intra în buget , nu umblu eu cu bani , nici
primarul , este acea firmă care se ocupă de proiecte. Pentru o tabletă, maximul este de 200 de euro cu tot
cu internet.
Dl. Mocanu- pe cît timp?
D-na Nanea- pe 2 ani de zile , urmînd ca Primaria să asigure eligibilitatea încă 1 an de zile , adică
Primăria , 1 an de zile , trebuie să plătească internetul. Cheltuielile neeligibile sunt : plata la euro, pentru
că , atunci când s-a scris proiectul , în august , euro avea altă valoare.
Dl. Hazu- la hotărârea trecută din decembrie , proiectul era de 554.256,35 , cu cheltuieli
neeligibile de 15.075,10 lei , acum avem proiect de 342.293 lei mai mic , cu cheltuieli neeligibile de
35.645 lei .
D-na Nanea – nu noi l-am scris. Proiectul este scris de o firmă angajată.
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Dl. Mocanu- și cum s-a ales firma angajată?
D-na Nanea – n-am ales eu, noi numai am făcut cererea. Dumneavoastră ați scris vreun proiect
european?
Dl. Mocanu – cine a ales firma?
D-na Nanea- n-am ales-o eu , dl. Primar explicați.
Dl. Primar- revenim la situația anterioară , orice achiziție se face prin SICAP , orice firmă care
este pregătită în elaborarea unor proiecte cu fonduri europene se înscrie acolo, această firmă este
cunoscută la nivel mare.
D-na secretar- SC Interprocenter SRL ?
Dl. Primar- da.
Dl. Hazu- pe noi ne deranjează cheltuielile neeligibile , care s-au dublat , pentru că o să se
plătească din bugetul local.
D-na Nanea- este posibil 2%- firma de consultanță.
Dl. Hazu – avem 6000 lei cu TVA reclamă cu panou, ce înseamnă asta?
D-na Nanea- marea majoritate a banilor sunt din bani europeni.
Dl. Hazu- d-voastră ați făcut vreun proiect european, d-voastră ați făcut?
D-na Nanea- noi lucrăm cu proiecte europene .
Dl. Hazu- dacă vine un control și constată că sunt sume exagerate , supralicitate, pierdem banii și
plătim din buzunarul nostru.
D-na Nanea- prețul max. la o tabletă va fi de 200 euro , el va fi scos la licitație , se încarcă pe
SICAP , se face ofertă și se ia prețul cel mai mic , dacă el ajunge la 150 euro, cu 150 euro se cumpără.
Dl. Hazu- de ce s-au dublat cheltuielile neeligibile din bugetul nostru la o sumă mult mai mică
decît a fost prima dată?
Dl.primar- avem acolo un număr de telefon , ni-l poate da d-na secretar.
D-na secretar- d-voastră vorbiți cu Interprocenter.
Dl. Hazu- d-voastră sunteți gospodarul comunei.
Dl. Primar- e un proiect de care răspunde proiectantul nu primarul.
D-na secretar- d-voastră vorbiți cu proiectantul și nu știți ce face proiectantul?
Dl. Hazu- proiectantul este plătit de noi?
Dl primar- proiectantul este plătit din fondurile europene.
D-na Nanea- numai 2% se duce la proiectant .
Dl. Hazu – 2% înseamnă un 70 milioane. , tot din bugetul local , așa scrie în deviz. De ce ne
informați greșit?
D-na Nanea- proiectele cu fonduri europene sunt cele mai căutate .
Cheltuielile neeligibile – e vorba și de internetul pe care o să-l aibă copiii peste 2 ani , este posibil
ca prețul la euro să crească sau să nu crească , este posibil să fie un cost .
Dl. Hazu- ce legătură are dacă crește euro sau nu , ei ne dau tabletele astea și atît
D-na Nanea- prețul este calculat în euro, totul este calculat în euro.
Dl. Hazu- pe noi ne deranjează cheltuielile de la bugetul local.
Dl. Primar- este o firmă de consultantă, eu nu mă pricep la proiectele lor. Dacă îl aprobați este
pentru comună, nu-l aprobați nu-i pentru mine.
D-na Nanea- oferta se face după ce se aprobă proiectul.
D-na Nanea- ei sunt obligați să pună sumele maxime în deviz , dar după aia , ca să cîștige , merg
pe minim .
D-l Hazu- faceți economie la fonduri europene , nu la cheltuieli neeligibile.
D-na Nanea – la tot se face.
D-na Giușcă – 2% vor merge în raport cu achizițiile .
Dl. Hazu- aici e vorba de 2 sume , procentul și cheltuielile neeligibile de 35 mii lei , e sumă fixă.
D-na Giușcă- proiectele cu fonduri europene sunt cele mai căutate.
Dl. Mocanu- am putea obține cu prețuri mai mici?
D-na Nanea- 60 tablete x 30 lei internetul /lună x 12 luni.
D-na Nanea- da , dar după ce se aprobă proiectul.
Dl. Hazu – ăsta nu-i Wi-fi , ați pus modem-uri , păi acum , pe 08.februarie începe școala.
D-na Nanea- eu nu știu că începe școala pe 08 februarie.
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Dl. Mocanu- acum aprobăm proiectul ăsta , după cerere și ofertă mai veniți o data să aprobăm
nu?
D-na Nanea- acum , dacă se aprobă proiectul , el va fi depus pe GOV , dacă se aprobă de Minister
atunci firma ,care este , o să scoată la licitație tot ceea ce trebuie cumpărat, atunci firma cu prețul cel mai
mic cîștigă.
Președintele de ședință prezintă primul proiect de hotărîre privind aprobarea modificarii
principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a
implementării Proiectului „Imbunatatirea infrastructurii TIC in domeniul e-educatie, in unitatile de
invatamant din comuna Ciocani, judetul Vaslui” în cadrul Programului Operaţional Competitivitate
2014 -2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, eînvăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a
Internetului, referatul de aprobare .
Se prezintă raportul compartimentului achiziții publice.
Dl. Tofan prezintă avizul comisiei de specialitate.
Supus la vot primul proiect de hotărîre se adoptă cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă( dl.
Mocanu votează împotrivă).
D-na Nanea- mai am o problemă , tot legat de școală , eu am cerut o sumă destul de mare pentru
system de alarmă , system de supraveghere video. Am primit process-verbal de somație , 30 de zile
analiză de risc, 60 de zile.. , asta este obligație.
Dl. Tofan- întrebați primarul, avem bani?
Dl. Hazu- ați văzut cum arăta școala de la Crâng, știți că nu era nevoie să o dărîmăm și să
ridicăm Școala de la Crîng? Cu banii ăia făceam școala la d-voastră.
D-na Nanea- știți ce problemă am la Școala de la Crîng, știți că am igrasie la peretele care este
bolnav?
Dl. Tofan – de ce este peretele bolnav?
D-na Nanea- pentru că pe dedesubt intră apa .
Dl. Tofan- de ce intră?
Dl. Hazu- am dărîmat o școală de la Crîng și am refăcut-o pentru 3 copii care învață la Bîrlad.
D-na Nanea- pentru că d-voastră , oamenii din sat, nu trageți pentru Școala din sat , îi duceți la
Bârlad , că se face școală acolo, că la Ciocani nu se face. D-voastră nu ați fost în nici o școală din
comună.
Dl. Hazu – nici nu am fost invitați.
D-na Nanea- toate sălile de clasă de la Ciocani au televozoare Smart.
Dl. Hazu- de ce nu s-a reparat peretele și s-au cumpărat televizoare?
D-na Nanea- pentru că televizoarele le-am obținut din sponsorizare . Peretele se repară și ăla.
D-na Giușcă- școala din satul Crîng mai este în garanție?
D-na Nanea- da, a fost miercuri constructorul cu dirigintele de șantier și o să repare.
D-na Giușcă- închiderile de la uși ?
D-na Nanea- le face. Îmi plachează pe interior cu polistiren exudat peretele ăla care are
probleme, de la grădiniță.
Dl. Hazu- pe exterior trebuie placate.
D-na Nanea- sunt placate pe exterior.
Dl. Hazu – și pe unde vine apa?
D-na Nanea- pe dedesubt.
Dl. Hazu- pe interior nu-i o soluție.
Președintele de ședință prezintă cel de-al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de acţiuni si de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat în anul
2021 și referatul de aprobare.
Dl. Viceprimar prezintă raportul compartimentului de resort.
Dl. Hazu- dl. vice ați spus oamenilor că PNL-ul îi scoate la muncă?
Dl. Viceprimar- care om , nu n-am vorbit.
Dl. Mocanu – d-voastră ce vorbiți acolo e programat pe săptămîni, luni, zile?
D-na secretar- pe an . Poate suferi modificări în cursul anului planul.
Dl. Mocanu –de ex. luna asta ce au făcut cei de la ajutorul social ?
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Dl.. viceprimar- au împrăștiat antiderapant.
Dl.. Tofan- cîte persoane au ieșit la ajutor?
Dl. Viceprimar- 6 persoane, au crăpat lemne la școală.
Dl. Tofan- cite personae au fost la școală?
Dl. Viceprimar- 6 la Crîng, 8 la Ciocani, 6 la Rîpa Mîții, au crăpat , au spart lemne.
Dl. Petrovici prezintă avizul comisiei de specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi se adoptă cu 6 voturi pentru , 4 voturi
împotrivă( dl. Tofan, dl. Hazu, dl. Mocanu , dl. Diaconu votează împotrivă - pentru că nu suntem de
accord cu colectarea selectivă a deșeurilor de către asistații sociali ).
Președintele de ședință prezintă ultimul proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare din
comuna Ciocani pentru anul şcolar 2021-2022, inițiator primarul comunei Ciocani și referatul de
aprobare.
Se prezintă raportul compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate.
Supus la vot ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se adoptă în unanimitate de voturi.
Dl. Tofan- dl. Primar am o întrebare pentru d-voastră , d-na Olaru Vasilica ține postul de contabil
legal?
Dl. Primar- da, are o dispoziție dată de mine și viza de legalitate de la Prefectură și de la ANFP.
Dl. Lăzărescu- ați pus asfaltul , unde ați lăsat porțiunile neasfaltate și toată apa care vine de pe
șanț , vin toate gunoaiele din drum , eu vă dau în judecată.
Dl. Primar- firma nu ne-a predat recepția finală la terminarea lucrărilor. Cum se încălzește
vremea , se repară drumurile.
Dl. Lăzărescu – măcar aduceți o cupă de ballast.
Dl. Hazu- unde s-a dus piatra?
D-na Giușcă – să faceți o adresă la dl Obreja – se cheltuie o grămadă de bani cu lumina, să fie
atenționare cînd se mărește ziua să se facă acea adresă către Electricopet să vină să facă modificarea , să
nu se mai cheltuie banul public.
Dl. Primar- este legal ce au făcut.
Dl. Tofan- nu mai sunt alte firme , de ce cu Electricopetul?
Dl. Tofan- v-ați plătit taxele și impozitele la Primărie dl. Primar?
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.

Președinte de ședință,
Năstase Claudiu-Laurențiu

Secretar general,
Abaza Iosefina

