ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

1

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 29.03.2021

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 29.03.2021, 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 motivate dl. Hazu..
Fiind îndeplinite prevederile art. 137 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
ședința este legal constituită.
Participă la ședință d-na Olaru Vasilica consilier contabil și dl. Șoitu Marius-Gheorghiță, consilier
achiziții publice.
D-na secretar- vreti să dați citire procesului –verbal de la ședința anterioară?
Președintele de ședință prezintă procesul –verbal de la ședința anterioară , îl supune la vot și se
aprobă cu 9 voturi pentru și o abținere( dl. Lăzărescu se abține de la vot.).
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței.
D-na secretar- să-l lăsăm pe dl. primar să semneze documentele. Să semnați și planul de achiziții
dl. primar pe prima pagină , la sfârșit..
D-na secretar- după cum ați primit convocările , pe ordinea de zi au fost înscrise 3 proiecte de
hotărâre , conform adresei d-lui primar nr. 1088/ 23.03.2021 dl. primar a dispus întocmirea proiectelor
de hotărâre pentru ședința ordinară din 29.03.2021 , ora 10,00, cu următoarea ordine de zi : unu , proiect
de hotărâre privind desemnarea a 2 (doi ) consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a
secretarului general al comunei Ciocani, doi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
pentru trim. IV 2020 și trei ,proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice
pentru anul 2021 în forma inițială la nivelul autorității contractante comuna Ciocani, judetul Vaslui‐ , eu
am întocmit convocarea , conform adresei d-lui primar , vreau să vă spun că mie mi-a fost dată adresa la
ora 14,30 , pe data de 23.03.2021 , pînă la ora 16, 00 era târziu ca să le mai distribui consilierilor , pe
24.03.2021 i le-am dat d-lui viceprimar Năstase Claudiu convocările, ca să vi le aducă acasă , dl.
viceprimar a refuzat , a spus că el nu duce convocările consilierilor pentru că nu are planul , l-am întrebat
de care plan este vorba , nu am înțeles ,ori că nu le duce ,și nu face 2 drumuri , să ducă o dată convocările
și a -2- a oară documentația de ședință , deci încă o dată repet , de la a întocmi o convocare pînă la a
întocmi o documentație de ședință , care înseamnă : proiecte de hotărâre, referate de aprobare , avize,
rapoarte ale compartimentelor de resort, durează , eu nu am cum să fac convocarea acum și tot acum să vă
dau și documentația , sunteți conștienți că necesită timp, ca să întocmești o documentație , dumnealui a
înțeles de fapt , în ianuarie a dus convocările de ex. vineri și luni a dus documentația , consilierii având
timp 5 zile să studieze documentația, nu a vrut acum , eu personal am dus d-lor consilieri acasă
convocările .
Dl. Tofan – de ce d-voastră?
D-na secretar- pentru că dl. viceprimar nu a vrut.
Dl. Mocanu- ce motiv a avut ?
Dl. viceprimar- nu erau și proiectele , înțelegeți.
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D-na secretar- că nu face 2 drumuri. Documentația de ședință ca s-o întocmești necesită timp , de
ex,. pentru proiectele de hotărâre de azi pentru suplimentarea ordinei de zi , l-am întrebat pe dl. primar cu
adresă scrisă ,care compartiment întocmește rapoartele la proiectele de hotărâre pe care vrea să le
suplimenteze , nu mi-a răspuns , nu are rapoarte . Întocmirea unui proiect de hotărâre necesită timp,
întocmirea unui raport necesită timp, întocmirea unui referat de aprobare , pentru că dl. primar nu și le
întocmește întotdeauna redactate olograf , nu la calculator , pentru că eu i le scriu la calculator
întotdeauna , necesită timp .
Dl. Mocanu- i-ați explicat d-lui viceprimar?
D-na secretar- dar dl. viceprimar știe lucrul acesta .
Dl. Mocanu- ce puteți spune dl viceprimar, n-ați înțeles sau ce?
Dl. Tofan- lăsați-l pe dl. vice să vorbească.
Dl. viceprimar- era timp și a -2-a zi, erați în termen și a -2 –a zi.
D-na secretar- a-2-a zi, pe 24.03.2021, eu am dat consilierilor locali și convocările și
documentația .
D-na Giușcă – să înțelegem că solicitarea d-voastră este ca dl. primar să vă înmâneze acea
adresă cu cîteva zile înainte ca să aveți timp acele 5 zile la dispoziție, ca să întocmiți documentația
completă.
D-na Giușcă – dl. primar să aveți în vedere d-le primar ca pe viitor să nu se mai repete, să–i dați
d-nei secretar , măcar cu 3 zile în față , ca să avem la noi 5 zile documentația , dacă stabiliți ședința pe 29
a lunii , să dați înapoi 5 și cu 3 , 8 zile, ca să avem documentația.. Sunteți de acord d-le primar?
Dl. primar- da.
Dl. Mocanu- când dl. primar a avut interes a trimis hotărârea de îndată , că nu putea să facă
instalația la centrală sau nu putea să plătească ca să ia banii.
D-na Giușcă- haideți să considerăm că dl. primar a luat act de cele arătate , recunoaște și spune
că nu se va mai repeta.
Dl. Mocanu- fără părtinire , fără a face cuiva rău, cu intenție.
D-na secretar- după ce v-am dat convocările și documentația , dl. primar, pe 25.03.2021 , l-a
trimis pe dl. viceprimar, pentru că dumnealui nu a fost în Primărie și a venit dl. viceprimar în birouul
meu și mi-a spus că dl. primar vrea să suplimenteze ordinea de zi cu 3 proiecte de hotărâre și anume :
proiect de hotărâre privind înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ciocani, jud. Vaslui, un
proiect , al doilea proiect de hotărîre- înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocani, județul
Vaslui și 3- lea proiect de hotărîre privind înființare rețea de canalizare în comuna Ciocani ,județul
Vaslui, iar la diverse , prezentarea ofertei de preț a pubelelor de gunoi și a venit mi-a spus că l-a sunat dl.
primar la telefon și că trebuie suplimentată ordinea de zi , i-am răspuns d-lui viceprimar că suplimentarea
ordinei de zi o aprobă Consiliul local , nu eu ca secretar și nu pe baza unor vorbe , că nu avea nici un
document scris și m-a amenințat că dacă nu întocmesc proiectele de hotărâre cheamă tot satul.
D-na Giușcă – s-a mai întîmplat , când noi ,am mai venit în ordinea de zi , în ședință cu
suplimentări .
D-na secretar- m-a amenințat că îmi cheamă tot satul dacă eu nu le întocmesc , pe baza unor vorbe.
Dl. Mocanu- d-le primar , atitudinea d-voastră față de salariați lasă foarte mult de dorit.
Dl. primar- nu răspund la așa ceva ,nu face obiectul ședinței. D-le președinte de ședință luați
atitudine.
Dl. Mocanu- suntem consilieri , plătiți de comunitate și aveți obligatia să răspundeți la toate
întrebările oamenilor din comunitate .
D-na Giușcă- să lăsăm să desfășurăm sedința în ordine civilizată, conform proiectelor , după
ședință ne înscriem fiecare la cuvânt , la diverse și fiecare ne spunem problemele.
Dl. Mocanu- nu lasă un om care vine la serviciu să-și cîștige existența și uitați ce atitudine are
primarul față de un salariat.
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Dl. Tofan- d-na Giușcă , d-voastră ați spus să începem ședința , cîte ședințe am avut în care dl.
primar nu a stat la diverse , răspundeți ?
D-na Giușcă- îl atenționăm să rămână la diverse.
Dl. Tofan- l-am atenționat de atîtea ori.
D-na Giușcă – să lăsăm să se desfășoare ședința în condiții normale.
Dl. Mocanu- nici măcar nu a avut bunul simț să spună , d-lor am o problemă.
D-na Giușcă- d-na secretar , vă rugăm să se desfășoare ședința în condiții normale.
D-na secretar- într-un final, dl, viceprimar a întocmit o adresă nr. 1118/ 25.03.2021 “către
secretarul general al comunei Ciocani, vă înaintez alăturat devizele generale pentru următoarele obiective
și oferta de preț pentru pubelele de gunoi pentru a fi introduse în ședința din data de 29.03.2021, unuînființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ciocani, jud. Vaslui, doi- înființare rețea de
alimentare cu apă în comuna Ciocani, județul Vaslui și trei- înființare rețea de canalizare în comuna
Ciocani, județul Vaslui, diverse- prezentarea ofertei de preț a pubelelor de gunoi „, mi-a alăturat 3 trei
devize generale, atât, un deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „
înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ciocani, jud. Vaslui “ scenariul 1- conducte din
PEHD în lei/euro la cursul BNR din data de martie , nu spune care an , un al 2-lea deviz general privind
cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „ înființare rețea de alimentare cu apă în comuna
Ciocani în comuna Ciocani, jud. Vaslui “scenariul 1- conducte din PEHD în lei/euro la cursul BNR din
data de martie , fără an și un al 3-lea deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de
investiții „ înființare rețea de canalizare în comuna Ciocani în comuna Ciocani, jud. Vaslui “scenariul 1conducte din PVC în lei/euro la cursul BNR din data de martie și o ofertă de preț a pubelelor de la Terra
Bild SRL, cu un total, fără TVA de 117.189 lei , eu știu că oferta de preț se prezintă înainte de a
achiziționa pubelele , nu se prezintă după ce se cumpără pubelele ,.o să ajungă la d-voastră și oferta ca s-o
vedeți.
Dl. Mocanu - nu-i primul caz , cînd a mai cumpărat centrala fără aprobare .
D-na Giușcă- noi am primit într-o ședință acasă într-o altă documentație oferta de prețuri., când am
discutat.
D-na secretar- eu nu am în nici un dosar de ședință nici o ofertă de preț .
D-na Giușcă- noi am discutat, eu am primit acasă oferta de preț , v-o pot aduce în ședința
următoare acea ofertă.
D-na secretar- de la cine?
D-l Tofan – de la cine?
Dl. Mocanu de la cine?
D-na secretar- numai d-voastră ați primit?
Dl. Tofan- eu n-am primit nimic.
Dl. Tofan- eu n-am primit nici o ofertă.
D-na Giușcă – cred că ați omis d-voastră , că de la mine din magazin dumnealui a sunat că duce
documentația , acea ofertă.
Dl. Mocanu- eu am toate documentațiile , că eu am fost acasă tot timpul .
D-na secretar- poate e așa cum spuneți d-voastră.
D-na Giușcă- s-a prezentat o ofertă de preț.
Dl. Tofan - și a fost aprobată?
Dl. Lăzărescu- la convocarea pe care am avut-o, a fost o ofertă de preț la pubele ?
Dl. Mocanu- o singură ofertă?
D-na Giușcă- prețul era de 140, aproape 150 lei buc..
D-na secretar- dacă aveați oferta deja, de ce a mai prezentat-o dl. primar încă o dată?
D-na Giușcă - nu știu, poate vrea să mai achiziționeze încă o dată , practic trebuie să vină cu 3
rânduri de pubele , fiecare gospodar trebuie să aibă la poartă 3 pubele și discuția așa a fost , în prima fază
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facem achiziție de câte una , că nu sunt bani, după care face înștiințarea la fiecare gospodar și în
momentul în care sunt bani, venim cu achiziția a- 2 –a și a -3 –a pubelă.
Președintele de ședință - aș vrea să supun la vot suplimentarea ordinei de zi .
D-na secretar- o propune inițiatorul. , dl. primar . Dl. primar propuneți suplimentarea cu încă 3
proiecte de hotărâre?.
Președintele de ședință – cine este pentru?
D-na secretar- spuneți care sunt proiectele.
Președintele de ședință- achiziționarea de pubele.
D-na secretar- nu .
D-na Giușcă – luați documentația și-o citiți.
Președintele de ședință- nu-i în convocare.
Președintele de ședință prezintă cele trei proiecte de hotărâre cu care se suplimentează ordinea de
zi și diverse.
Dl. Lăzărescu- asta se suplimentează?
Președintele de ședință- da.
D-na secretar- înainte de a supune la vot ordinea de zi cu suplimentări, vreau să vă aduc la
cunoștință că dl. primar nu mi-a prezentat o documentație tehnico-economică , și anume etapa I, tema de
proiectare și nota conceptuală, asta se aprobă întâi pentru un obiectiv de investiții , devizul general,
conform HG nr. 907/2016 este parte componentă a studiului de fezabilitate, este etapa a-2-a, a sărit o
etapă , nu este legal.
Dl. Mocanu- procedura este greșită.
D-l primar- nu este ceea ce spune d-na secretar, noi nu aprobăm azi un deviz general, dacă nu a
citit referatul meu de aprobare , am specificat clar că în această ședință este necesar să aprobăm doar
studiile de fezabilitate . D-na secretar nu duceți consilierii în eroare.
D-l primar - citiți referatele de aprobare.
D-na secretar- ați făcut anul trecut pe nu știu cîte hotărâri de Consiliu local , pentru care nu am
semnat de legalitate, uitai-vă pe site-ul Consiliului Județean , etapa I este nota conceptuală și tema de
proiectare , asta trebuie aprobat întâi.
Dl. Mocanu- și el a venit cu etapa a-2-a .
Dl. Tofan- da.
D-na secretar – a sărit etapa I.
D-l primar- vă rog să mă lăsați să prezint referatele de aprobare.
D-l primar- tema de proiectare este după buget. Dați-mi referatele de aprobare.
.D-na secretar- știți foarte bine că și anul trecut nu am semnat de legalitate pentru același motiv.
Dl. primar- și a semnat Prefectura pentru că era legal.
D-na secretar- nu a semnat Prefectura.
Dl. primar- către președintele de ședință, vă rog frumos să citiți referatele mele de aprobare.
D-na secretar- vă rog frumos să dați din mână în mână etapa I, nota conceptuală și tema de
proiectare.
Președintele de ședință- prezintă referatul de aprobare nr. 1168/29.03.2021.
Dl. primar- devizul general este întocmit pe mai multe capitole, primul capitol, care se aprobă
,este studiul de fezabilitate., în care proiectantul vine, face măsurători pe o lungime, pe km de rețea , cu o
valoare , având acest studiu de fezabilitate aprobat ,putem trece mai departe , neavând acest studiu de
fezabilitate, devizul general este nul.
Dl. Mocanu – cît e valabil acest studiu de fezabilitate?
Dl. primar- domnilor consilieri nu aprobăm deviz general astăzi, pentru că nu avem sume .
D-na secretar- sunteți în ilegalitate dl. primar.
D-na secretar - nota conceptuală și tema de proiectare este etapa I, asta se aprobă întâi.
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Dl. primar- răspund dacă sunt în ilegalitate.
Dl. Mocanu- ce perioadă are studiul de fezabilitate, cât e valabil?
Dl. primar- răspund dacă sunt în ilegalitate
Dl. primar- aici nu-i cu termen de valabilitate.
Dl. Mocanu- dacă dumneata spui că n-ai bani în buget să execuți lucrarea înseamnă că dai bani pe
studiul de fezabilitate de pomană.
Dl. primar- n-ați înțeles, acest studiu de fezabilitate este introdus în buget, în bugetul care va fi
aprobat.
Dl. Mocanu- aveți bani pentru lucrare?
Dl. primar – da , sunt.
Dl. Mocanu- așa da, spuneți clar..
Dl. primar- o să vină momentul când o să aprobăm bugetul și o să vedeți la momentul aprobării
bugetului că sunt prinse aceste sume pentru studiile de fezabilitate, la momentul în care o să se prezinte
bugetul spre aprobare , o să vedeți acolo un capitol în care spune unde sunt prinse sumele pentru studiile
de fezabilitate., neavând aceste studii de fezabilitate aprobate de Consiliul local , nu le putem. introduce
în buget , ca atare pică proiectul, dacă vă convine să nu punem apă și canalizare în comuna Ciocani atunci
nu le aprobați.
Dl. Tofan- dl. primar mai aveți de gând să ne mințiți mult?
Președintele de ședință – nu nu-i bine. D-na secretar aveți grijă că iar nu vă semnez procesul
verbal.
D-na secretar- mă amenințați?
Președintele de ședință – nu vă ameninț .
D-na secretar – se referă la ordinea de zi..
Președintele de ședință- nu-i votată ordinea de zi , haideți să votăm și după aceea.
Dl. Tofan – mă lăsați să vorbesc , ce să votăm?
Președintele de ședință- ordinea de zi.și suplimentarea ordinei de zi..
Dl. Tofan – păi cum să votăm dacă nu sunt toate astea?
Președintele de ședință- supunem la vot suplimentarea ordinei de zi., cine este pentru?
Dl. Tofan- cum să supui la vot așa ceva?
Președintele de ședință- cine este pentru?
Dl. Lăzărescu- suplimentăm și când ajungem la proiect o să-l amînăm , o să fie altădată.
Dl. Tofan – serios ?
Dl. Lăzărescu- suplimentăm, cînd ajungem acolo, trebuie făcute.
Dl. Tofan- dacă nu sunt legale, cum să aprobăm?
Dl. Lăzărescu – nici unul nu-i legal. Dacă n-am citit, eu nu știu ?
Dl. Tofan- ați primit acasă?
Dl. Lăzărescu – ce să primesc acasă dacă sunt întocmite azi?
Dl. Tofan - și cum să aprobați d-lor consilieri.
Dl. Lăzărescu –dăm citire , vedem despre ce-i vorba .
Dl. Mocanu – noi nu avem cunoștințe juridice, dacă un om care are pregătire juridică spune că nu
e procedura corectă, noi votăm!
Dl. Lăzărescu- dacă noi votăm suplimentarea asta, nu-i neaparat să și treacă. Când ajungem la
proiect de hotărâre vedem despre ce-i vorba.
Dl. Mocanu- dar de ce să nu facem cum e corect?
Dl. Tofan- nu-i legal, asta vrea să vă explice d-na secretar.
Președintele de ședință- supunem la vot ordinea de zi. și suplimentarea ordinei de zi ,cine este
pentru?
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D-na secretar- consilierii locali votează cu 7 voturi pentru și 3 voturi împotrivă ordinea de zi și
suplimentarea ordinei de zi( dl. Tofan, dl. Mocanu și dl. Diaconu votează împotrivă).
Președintele de ședință –prezintă primul proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 ( doi)
consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a secretarului general al comunei Ciocani și
referatul de aprobare nr. 1101/ 24.03.2021.
D-na secretar- mă scuzați că vă întrerup, s-a supus la vot și s-a aprobat procesul verbal de la
ședința anterioară , vă rog să semnați procesul verbal( către dl. președinte de ședință) , pentru că ați spus
adineaori că nu semnați procesul-verbal.
Președintele de ședință – cum nu , îl semnez.
D-na Giușcă- este nevoie să se mai prezinte această documentație, noi , fiecare consilier, am
primit acasă documentația de ședință, consider că noi, fiecare , am citit-o mai trebuie prezentată?
D-na secretar – da , se prezintă.
D-na secretar- prezintă raportul compartimentului de resort.
Dl. Mocanu –anul trecut cum s-a făcut evaluarea?
D-na Giușcă- la diverse?
Dl. Lăzărescu- evaluarea asta se face numai pentru secretar?
D-na secretar- da, desemnarea a 2 consilieri și cu dl. primar mă evaluează numai pe mine.
Dl. Mocanu- așa prevede legea:
D-na secretar- da.
Dl. Mocanu- și evaluarea celorlalți funcționari cine o face?
D-na secretar- pentru ceilalți funcționari evaluarea o fac eu și o contrasemnează dl. primar.
D-na secretar- vreau să vă spun că pentru ceilalți funcționari de execuție l-am consultat pe dl.
primar ,cu privire la calificativele ce li s-ar putea acorda și dumnealui a răspuns ca pentru toți să li se
acorde calificativul ”satisfăcător“, iar în cazul acestui calificativ acordat, legea spune că funcționarilor
publici li se diminuează salariul cu 10% pe lună. Eu consider că toți angajații își fac treaba, nu am avut
reclamații de la instituții publice, eu nu consider correct ca unui funcționar de execuție să i se dea
satisfăcător.
Dl. Mocanu- dumnealui nu trebuie să probeze că funcționarii nu-și fac treaba, că nu și-au
îndeplinit indicatorii. Care sunt acei indicatori de performanță pe care i-a stabilit dl. primar și care sunt
funcționarii care nu i-au îndeplinit?
D-na secretar- deocamdată vorbim despre evaluarea secretarului general.
Dl. Mocanu- ca să evaluez secretarul general .trebuie să ai niște cunoștințe juridice.
D-na secretar – dintre consilierii locali nu are nimeni studii juridice.
D-na Giușcă- noi ca și consilieri locali, analizând toate ședințele pe care le-am avut putem să ne
dăm seama dacă….
Dl. Mocanu- de ex. acum d-na secretar a spus d-l pimar nu-i legal , iar dl. primar îi dă
nesatisfăcător că , de ce , nu faci ce vreau eu.
D-na Giușcă- o să analizeze acei 2 consilieri împreună cu dl. primar. Nu este obligatoriu să-i dea
nesatisfăcător.
Dl. Tofan- sunteți optimistă d-voastră d-na Giușcă!
Dl. Mocanu- dar nu se știe ce-i în culise , ce se ascunde.
Dl. Lăzărescu – eu am o propunere , să desemnăm doi consilieri din opoziție. Eu îi propun pe dl.
Tofan și pe dl. Mocanu.
D-na Giușcă- propun pe dl. Năstase.
D-na Apostoleanu- propun pe dl. Năstase și pe dl. Dobrin.
Dl. Mocanu – eu îl propun pe dl Tofan și pe d-na Țîmboi.
Supunem la vot prima propunere. Cine-i pentru ? Prima propunere se aprobă cu 4 voturi pentru, 3
abțineri și 3 voturi împotrivă(dl. Dobrin, dl. Petrovici și dna Apostoleanu votează împotrivă).
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Supusă la vot a -2- a propunere se aprobă cu 6 voturi pentru , 1 aținere( dl. Lăzărescu) și 3 voturi
împotrivă(dl. Tofan, dl. Mocanu și dl. Diaconu votează împotrivă).
Supusă la vot a -3- a propunere se aprobă cu 6 voturi pentru, 1 abținere (dl.Lăzărescu) și 3 voturi
împotrivă(dl. Tofan, dl. Mocanu și dl. Diaconu votează împotrivă).
Supusă la vot a -4- a propunere se aprobă cu 4 voturi pentru și 6 abțineri( dl. Dobrin, d-na Giușcă,
d-na Apostoleanu, dl. Petrovici, dl. Năstase și d-na Țîmboi se abțin de la vot).
Se prezintă avizul comisiei de specialitate( dl. Tofan nu este de acord, dl.Lăzărescu se abține, ca
membri ai comisiei de specialitate, dl. Hazu este absent motivat, iar d-na Giușcă și dl. Dobrin sunt de
acord).
Dl. Mocanu – dar anul trecut cine v-a făcut evaluarea ?
D-na secretar – dl. primar mi-a făcut evaluarea în 2017, mi-a dat calificativul nesatisfăcător, l-am
dat în judecată, am cîștigat procesul , dar hotărârea judecătoreasă nu a pus-o în executare nici pînă în
prezent . Am fost jignită, înjurată, îmbrâncită, dată afară din birou de către dl. primar , de față cu lumea,
cu oamenii din sat .
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă cu 6 voturi pentru și 4 abțineri ( dl. Diaconu, dl.
Tofan, dl. Mocanu și dl. Lăzărescu votează împotrivă). Dl. Năstase și dl. Dobrin vor face parte din
comisia de evaluare a secretarului general alături de primar..
Președintele de ședință –prezintă cel de-al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului local la sfarsitul trim. IV al anului 2020 și referatul de aprobare nr. 1103/ 24.03.2021.
D-na Giușcă – să-i dăm voie d-nei contabil să-și prezinte referatul.
Dl. Mocanu – este consilier sau consilier contabil?
D-na Olaru- nu o să învățați niciodată ce înseamnă consilier , ce înseamnă contabil și nici ce înseamnă
consilier contabil!
Dl. Diaconu- vă rugăm frumos să vă puneți masca .
Dl. Mocanu- masca sau afară!
D-na Olaru- văd că ați venit pentru circ și scandal.
Dl. Diaconu- am venit pentru dreptate.
D-na Olaru- prezintă raportul contabil.

Dl. Mocanu- asistență socială la învățământ la ce se referă?
D-na Olaru- avem burse .
D-na Olaru- lăsați-l să termine de citit și după aceea vă spun.
D-na Olaru – sunt C.E.S. , sunt contribuții care vin de la Guvern pentru copiii cu handicap, pentru nevoi
speciale , sunt niște bănuți pe care-i dă Guvernul , li se dau niște bănuți în funcție de prezența la școală li se dau
niște bănuți.

Dl. Mocanu- handicapul în ce constă?
D-na Olaru – sunt cu nevoi speciale. Vă dau exemplu copilul lui d-na Palade Mariana, este cu nevoi speciale.

Dl. Tofan – ce înseamnă sănătate?
D-na Olaru- sunt banii pentru asistentul comunitar și mediatorul sanitar.

Dl. Mocanu- ce înseamnă cheltuieli de sănătate ?
D-na Olaru- asistent comunitar și mediator sanitar.

Dl. Mocanu - ce înseamnă asta FEADR?
Președintele de ședință- acum fiecare consilier vă înscrieți la cuvânt și aveți fiecare 3 minute.
D-na secretar – nu-i îngrădiți , lăsați-i să vorbească.
Dl. Mocanu – proiecte cu finanțare FEADR ce înseamnă?
D-na Olaru – e parcul de la Crâng.

Dl. Mocanu – a costat 595 mii lei?
D-na Olaru – da .

Dl. Mocanu – locuințe de servicii și dezvoltare?
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D-na Olaru- avem cheltuieli materiale și cheltuieli de capital , la cheltuielile materiale, la cap. 70 avem în
general cheltuielile cu iluminatul public și cheltuielile cu apa de la Crâng .
Dl. Mocanu- cheltuielile de capital în ce constau?
D-na Olaru- investiții, avem investiții la Crâng pentru extinderea aducțiunii cu apă .

Dl. Mocanu- dl. primar vreau să văd proiectul de aducțiune cu apă la Crâng cu avizele necesare, se
poate vedea?
Dl. primar- la ședința următoare aveți tot ce vă trebuie.
D-na Olaru- da , cu cișmelele stradale.
Dl. Mocanu – apa de la Crâng cu cișmelele stradale , care –s trase ilegal acolo!
Dl. Mocanu- au funcționat vreodată cișmelele alea stradale?
D-na Olaru – o să funcționeze.
Dl. Diaconu – sunt 2 puse cișmele stradale, una de o parte și una de cealaltă parte.
Dl. Mocanu- dar au funcționat vreodată?
Dl. Diaconu – ce să funcționeze?
Dl. primar – avem o solicitare la E-ON pentru a monta un contor de 1 an de zile, abia acum 2, 3
săptămîni ni s–a aprobat montarea acestui contor , urmează ca dumnealor să vină sau să desemneze o
firmă, care să monteze branșamente. Deci nu stăm decît după EON, restul toate sunt făcute.
Dl. Mocanu- spuneți de cișmelele din partea cealaltă, dar de unde vă racordați la apă?
Dl. primar – a fost aprobat, de la surplusul de apă de la puțul de la grădiniță .
Dl. Mocanu- la Crâng nu se poate face același lucru?
Dl. primar- după cum știți am aprobat un puț de mare adâncime , o să-l punem în exploatare în 2, 3
luni max. cu toată rețeaua, cu apometre , apometrele sunt puse , trebuie făcut racordul. la noul bazin și la
la al -2 –lea puț pentru capacitatea necesară localității .
Dl. Lăzărescu- cam cît mai durează ?
Dl. primar- 2,3 luni maxim. În 2,3 luni max. va fi finalizată lucrarea.
Dl. Mocanu- mă întreabă concetățenii mei, de ce ați forat la 2 km acolo?
Dl. primar- acolo am avut de la Consiliul local că deținem teren .
Dl. Mocanu- dar aici unde este forat plăți chirie?
Dl. primar- nu plătim nimic.
Dl. Mocanu- nu-i tot al Consiliului local? Puteați să forați un pic mai alături.
Dl. primar – sunt lucruri făcute de proiectant și nu de mine , probabil nu poți să pui 2 puțuri la 10
metri de apă.
Dl. Mocanu – Primăria nu avea domeniu decât numai acolo , dar cineva spune că ați intrat un pic pe
domeniul lui .
Dl. primar- să vină să-mi spună că are titlu de proprietate și am încălcat proprietatea. Nu poți să
faci investiții pe domeniul privat, n-ai cum.
Dl. Mocanu- ba da , cumperi teren și ne costa mai ieftin.
Dl. primar- nu poți să cumperi teren atâta timp cât Primăria are teren.
Dl. Tofan – dl. primar cât teren avem în Ciocani?
Dl. primar – depinde la ce teren vă referiți?
D-na Olaru- dar suntem acum la discuții despre buget!
Dl. Tofan – d-na contabil câți copii au primit anul trecut burse de la Primăria Ciocani.?
D-na Olaru- niciunul.
Dl. Tofan –și banii?
D-na Olaru- banii nu s-au cheltuit, au rămas pe buget.
Dl. Tofan- nu avem nici un copil ?
D-na Giușcă – d-na director Nanea , în momentul în care avem un copil cu merite deosebite la
învățământ , vine cu propunerea ca acel copil să primească bursă.
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Dl. Mocanu- dar burse sociale?
D-na secretar- uitați d-na secretar are adresă de la Școala Ciocani ,prin care solicită burse pe anul
2021 și s-au solicitat și anul trecut .
D-na Olaru- nu dau eu burse , școala dă. Eu am prins în bugetul local, dacă Școala nu a acordat
nici o bursă , eu nu am plătit.
Dl. Mocanu- numai burse de merit ați acordat pănă acum?
D-na Olaru- eu am pus bursele pe total, burse sociale, burse de merit , nu s-a dat nici o bursă. D-na
Nanea să explice de ce n-a dat. Chemați-o în ședință și îi explicați , noi suportăm banii .
Dl. Mocanu- dar n-a tras-o nimeni la răspundere.
D-na Olaru – trageți-o d-voastră la răspundere.
Dl. Lăzărescu- cât plătiți prețul pe Kw?
D-na secretar- la ce ?
Dl. Lăzărescu – la tot ce se consumă , Primăria.. Sunteți la EON ?
Dl. primar- la ENEL .

D-na Olaru – plătim mai puțin .
Dl. primar- suntem de anul trecut la ENEL.
Dl. Tofan prezintă avizul comisiei de specialitate( nu este de acord) și dl. Năstase prezintă avizul comisiei
de specialitate .

Președintele de ședință supune la vot proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi și se adoptă cu 7 voturi
pentru și 3 voturi împotrivă(dl. Diaconu, dl. Tofan, dl. Mocanu votează împotrivă).
Președintele de ședință prezintă cel de-al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea
programului achizițiilor publice pentru anul 2021 în forma inițială la nivelul autorității contractante
comuna Ciocani, județul Vaslui și referatul de aprobare nr. 1105/ 24.03.2021.
D-na secretar- vă rog să-i dați voie d-lui Șoitu să prezinte planul de achiziții, cel semnat de dl.
primar , în 3 exemplare .
D-na secretar – dl. primar nu ați semnat planul de achiziții în 3 ex. !
Dl. primar – am semnat planul de achiziții..
D-na secretar – nu ați semnat planul de achiziții publice, sunt semnate numai de dl. Șoitu, vreți
să-l prezint la cameră? Nu planul de achiziții întocmit de d-voastră, ci cel prezentat către consilieri.
Dl. primar – nu pot fi 2 planuri, astea d-voastră mi le-ați adus.
D-na secretar – nu v-am adus eu nici un plan . Eu nu am intrat în biroul d-voastră din 29.01.2021 .
D-na secretar - ați modificat planul de achiziții.
Dl. primar- d-voastră le-ați modificat azi dimineață.
D-na secretar- eu nu am modificat nimic , dați planurile întocmite, semnate de d-voastră ca să
facem o comparație cu cel întocmit , semnat de dl. Șoitu..
Dl. Tofan – de ce nu semnați dl. primar planurile de achiziții publice, dl. Șoitu le-a semnat dar d-voastră
nu.

Dl. primar-eu am semnat 2, că așa mi le-a adus d-na secretar. Verificați dacă sunt identice . Dl.
Șoitu – dați citire la planuri și faceți o comparație.
D-na secretar – de ce mințiți? Semnați planul de achiziții care este semnat și de dl. Șoitu.
D-na secretar – ați modificat planul de achiziții întocmit de dl. Șoitu.
Dl. primar –dacă aveți dubii , faceți comparație între cel semnat de mine și cel adus de d-na
secretar.
D-na Giușcă- dați citire la planul de achiziții publice pe anul 2021.
Dl. Lăzărescu – dl. Șoitu citește-l pe ăla pe care l-ai întocmit și l-ai semnat.
Dl.Șoitu -prezintă planul de achiziții publice pe anul 2021 semnat de dânsul.
D-na secretar – construire pod , unde, achiziție directă , în care sat?
D-na secretar- și dl. primar a modificat, a mai adăugat de la nr. crt. 56 pînă la nr. crt. 64 .
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Dl. primar- dl. Șoitu cine v-a întocmit planul de achiziții?
Dl. Tofan- s-a mai completat planul , de la nr. crt. 56 pînă la nr. crt.64 .

D-na Giușcă- putem să vedem și noi ?
Dl. primar- dl. Șoitu explicați-le cum ați procedat?
Dl. Tofan – dacă este cinstit dl. primar , de ce a mai completat de la pct. 55 pînă la 64. ?

D-na Giușcă- dl. Marius, dl. primar vă rugăm să ne explicați de ce au mai apărut rubrici înca 4
puncte în planul de achiziții?
Dl. Tofan- dar nu 4 , de la 55 pănă la 64.

Dl. primar- faptul că , joi , când s-au trimis materialele de ședință însoțite de convocări către
d-voastră nu erau întocmite referatele de aprobare privind..
D-na secretar- de ce nu v-ați întocmit referatele de aprobare?
Dl. primar- nu erau întocmite rapoartele de aprobare privind studiile de fezabilitate la gaz, canal
și apă , nu erau întocmite referatele pe care le-a dat d-na contabil privind celelalte punct, la piese și ce mai
este acolo , care au fost aduse, deci legea ne permite ca în timpul zilei, ședinței , putem face adăugiri la
planul de achiziții .
Dl. Mocanu- dar nu ascunse.
Dl. primar – nu sunt ascunse. Aceste ultimele puncte au fost trecute în planul de achiziții astăzi .
Joi când s-au dat convocările către d-voastră nu au fost făcute aceste referate de aprobare cu
studiile la apă, canal, gaz . Dl. Șoitu vă rog frumos să explicați ce v-a adus d-na contabil pe lista
suplimentară la planul de achiziții, vorbiți d-voastră , d-voastră l-ați întocmit, nu eu. Nu primarul a
întocmit planul de achiziții dl. Mocanu.
D-na secretar – mințiți Consiliul local , erau trecute studiile de fezabilitate pentru gaze, apă și
canalizare la pct. 52, 53 și 55 .
Dl. primar - și ce-am trecut în plus?
Dl. Tofan – pubele gunoi, Filiala ACOR – audit intern -21 mii lei ?
Dl. primar- avem contract cu ACOR Vaslui .
Dl. Tofan- nouă de ce nu ne-ați dat să citim acasă? Nu acum , trebuia să ne documentăm și noi
acasă.
Dl. primar- acest plan de achiziții este întocmit corect .
Dl. Tofan – nu este corect.
Dl. primar- legea-i permite ca d-lui de la achiziții sa vină cu adăugiri la planul de achiziții.
Dl. Mocanu – trebuia să ne informați de la început dacă este legal..
Dl. primar – dl. președinte supuneți la vot .
Dl. Tofan- proceduri SCIM -8000 lei, ADIV – taxa de salubritate -129.800 lei , lucrări
modernizare drumuri 623.000 lei, piese de schimb auto- 20 mii lei, consultanță licitații-10 mii lei,
consultanță proiecte 35 mii lei, parc de recreere în sat Crâng- 350 mii lei , contribuții asociații – 10 mii
lei?
Dl. primar- astea sunt estimative, sunt plăți făcute anul trecut, ce citiți d-voastră acum sunt plăți
făcute anul trecut.. Puteți să vă duceți la DNA.
D-na secretar – de ce ați modificat planul de achiziții fără să știe dl. Șoitu? Ați încălcat legea,
conform art. 12 din HG nr. 395/2016, autoritatea contractantă are obligația de a elabora programul anual a
achizițiilor publice și se elaborează în forma inițială în trim., când dl. primar trebuia să-l întocmiți, că
sunteți primar de 4 ani?
Dl. primar- în decembrie l-ați respins , consilierii l-au respins.
D-na Giușcă- în ședința din decembrie 29, nu era întocmit.
D-na secretar – ba era întocmit.
D-na Giușcă – n-a venit dl. Marius să ni-l prezinte , de aia am plecat.
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D-na secretar- era întocmit, vi-l aduc în ședință , cu 3 semnături. Conform art. 12 din HG nr.
395/2016 la nivel de autoritate contractantă programul anual al achiziţiilor publice se elaborează, în
forma iniţială, în trimestrul IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de
compartimentele autorităţilor contractante, şi acum este vorba de forma inițială a planului , atunci când
se stabileşte forma iniţială a programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are
obligaţia de a ţine cont de: necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări, gradul de prioritate a
necesităţilor , anticipările cu privire la sursele de finanţare. Art. 12 alin 4 prevede că, după aprobarea
bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza programul anual al achiziţiilor
publice în funcţie de fondurile aprobate.
Dl. primar- îl reactualizează.
D-na secretar- ați încălcat legea a nu știu cîta oară. Aici este forma inițială.
Dl. primar –dl. Tofan în decembrie nu a fost aprobat planul, îl supunem acum.
Dl. Tofan - de ce ați mai completat, adăugat d-voastră la plan?
Dl. primar- dl. Șoitu vă rog să spuneți d-voastră cine v-a spus să actualizați planul de achiziții ?
Dl. Șoitu- d-na contabil.
Dl. primar- d-na contabil face în spiritul legii.
Dl. Tofan- d-na contabil face de atîția ani de zile numai în spiritul legii, cunoaștem. De ce ați
modificat? Aduceți-o pe d-na contabil aici, care nu are nici un drept să fie contabil pentru că nu are
studiile necesare.
Dl. Lăzărescu – în legătură cu podul ăsta , nu știu unde se va face?
Dl. primar- acela este un pod , care se va face , dacă se va face și acesta este un plan de achiziții
estimativ ,nu-i un plan fix pentru că nu știm ce sume vin , abia după ce vin sumele putem să discutăm .
De aceea spune că după buget actualizăm planul de achiziții. Acest pod va fi, dacă va fi, între
Ciocani și Crângu-Nou, pentru ca microbuzul să meargă de la ultima stație din Ciocani pînă în CrânguNou, pentru că toată lumea vine pe jos..
D-na Giușcă – e vorba de acel pod care-i făcut de pe timpul d-lui Munteanu și vreți să-l extindeți?
Dl. Tofan – nu , vrea să facă altceva.
D-na Giușcă –veniți cu extinderea altui pod sau cu construirea altui pod?
Dl. primar- cu alt pod.
D-na Giușcă - și acela rămîne alee?
Dl. primar- este făcut din fonduri proprii și prins în inventar, este prins punte pietonală , nu pod.
Dl. Tofan- nu , este pod, ne minte , nu este alee pietonală.
Dl. primar – chiar dacă este trecut pod , nu poate trece microbuzul pe el.
Dl. Lăzărescu – deratizările astea la școli s-au făcut sau se fac sau urmează să se facă?
Dl. Șoitu- în fiecare an trebuie să se facă, d-na director.
Dl. primar – d-na director are o situație în care cumpără măști, cumpără deratizant , dumneaei ar
trebui să vină să explice .
Dl. Lăzărescu – la Primărie ați făcut vreodată?
Dl. primar – nu .
Dl. Lăzărescu – e vorba de 5000 lei
Dl. primar- ăia sunt trecuți , ăia nu s-au cheltuit și nu se vor cheltui, sunt prinși estimativ.
Dl. Lăzărescu- produse pentru tratarea apei potabile , e vorba de apa de la Crâng?
Dl. primar – e vorba de apa de la Crâng , n-am cheltuit nici un ban.
Dl. Mocanu- aveți stație , este stație acolo lîngă bazin?
Dl. primar – da.
Dl. Lăzărescu- servicii de verificare a stingătoarelor . Când le-ați verificat sau urmează să le
verificați?
Dl. primar – le-am verificat anul trecut .
Dl. Lăzărescu- știți că ele nu se mai verifică , ele trebuie schimbate, bănuții ăștia o să cadă , știți
nu?.
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Dl. Lăzărescu- văd aici cheltuieli cu avocatul, asistență juridică – 10 mii lei . Ați avut așa : cu
Doru inspectorul de șantier , dosarul 4594 din 2020, era în aprilie , era vorba de 2000 lei , nu erau sumele
ăstea , era vorba de vreun miliard și ceva un dosar, deci este unul la Vaslui , deci ăsta este la Iași 4599 și
mai este… , când cheltuiți banii să știe și Consiliul local , și la Judecătoria Vaslui a fost alt dosar, era
vorba de bani care nu s-au plătit către societățile astea , era vorba de 1 mld. și ceva, este adevărat? Și
d-voastră ne-ți spus altceva. .
Dl. primar- am solicitat anul trecut ca d-na avocat Suditu să mă reprezinte în procesele de la Vaslui
și la Bârlad și d-na avocat Ciomaga Alexandra să mă reprezinte în procesele de la Curtea de Apel, 2
procese.
Dl. primar- nu am pierdut nici un proces, primul proces pe care l-am avut a fost de 2500 lei cu
grădinița, 2 ani de zile , a fost cu constructorul, care-mi cerea daune 2 mld. și ceva și am avut-o pe d-na
Suditu și am cîștigat procesul, deci nu am pierdut nici un ban , după aceea procesele cu d-na secretară , a
fost vorba de 2000 lei și nu am pierdut pentru că d-na secretar a avut dreptate , ci pentru că eu am dat
dispoziție., am avut cu Bogdan Doru , diriginte de șantier ,
D-na secretar – n-am înțeles despre ce proces este vorba? Ați plătit din bugetul local , ca să vă
judecați ,că mi-ați dat mie nesatisfăcător ?
Dl. Mocanu- ați plătit avocatul din banii comunității?
Dl. primar- nu , nu am voie să plătesc pentru procesul meu.
Dl. Lăzărescu – sumele pe care ni le-ați spus nouă Consiliului local erau mult mai mari și erau
altele.
Dl. primar – niciodată nu am plătit mai mult de 2500 de lei avocații. Sumele alea de 1 mld., alea
sunt sumele pentru care ne-am judecat, nu am plătit avocații cu sumele astea..
Dl. Lăzărescu- d-voastră ați spus atunci că e vorba de niște penalități, de vreo 2000 lei, spuneți-ne
exact.
Dl. primar- sunt obligat să fac contestație chiar dacă pierd, sunt obligat să mă apăr.
Dl. Tofan – de ce nu vă luați avocatul d-voastră personal, de ce –l plătiți din bugetul local? Cu
d-na Mihalache Mariana ați pierdut procesul și la Vaslui și la Iași .
Dl. primar- eu nu am avut proces cu Mihalache Mariana , eu am avut proces cu Prefectura pentru
că am dat o dispoziție tardivă , târzie și mi-a cerut s-o anulez, nu am anulat-o și m-am dus în instanță și în
instanță am pierdut.
Dl. Lăzărescu- văd aici , la pixuri 500 lei , avem o rugăminte să avem și noi cîte un pix la fiecare
consilier, dezinfectant, îl folosim , îl lăsăm aici.
Dl. Tofan – eu am o problemă aici cu motorina de 55 mii lei , achiziție directă da , este pe an ? Cîtă
motorină se consumă?
Dl. primar- avem o hotărîre de Consiliu local prin care s-a aprobat 200 litri/lunar, asta nu înseamnă
că trebuie s-o consum, asta s-a întâmplat cînd am mers la Ministerul Dezvoltării Regionale cu proiectul ,
în rest nu am depășit 150, 120 de litri , am avut de 3 ori Curtea de Conturi de când sunt eu primar în
control. , primul lucru pe care mi l-au cerut la control a fost consumul de motorină, vreau să vă spun că în
4 ani de mandat Curtea de Conturi mi-a imputat 147 litri de motorină, nu tone, sute de tone, iar la baza
consumului stă ordin de deplasare și foaia de însoțire, am dat declaratie și la Poliția economică în baza
reclamației făcute de d-voastră. .
Dl. Tofan – da , eu am făcut-o.
Dl. Tofan- 10 tone dl. primar , ce facem cu 10 tone dl. primar într-un an de zile?
Dl. primar- această motorină nu-i numai pentru mașina Primăriei , este și pentru microbuz, pentru
buldozer .
Dl. viceprimar- 200 de litri se duc la microbuz în fiecare lună , 50 litri/săptămînă.
Dl. Tofan- de cîte ori se duce microbuzul la Crâng?
Dl. primar – este foaie de parcurs, eu nu sunt șofer,
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Dl. Tofan – mai mult de 30, 40 litri/zi nu se consumă.
Dl. viceprimar – dar nu pe zi, 50 litri/săptămînă.
Dl. Mocanu- îi duce la Iași la facultate?
Dl. primar –da, nu vreți să vă duceți și d-voastră cu ei?
Dl. Tofan- pietriș, nisip, agregate și refuz de ciur ? Dacă il achiziționăm acest pietriș unde îl
punem?
Dl. primar – dați-le dl. vice solicitările , lor trei .
Dl. Diaconu- de ce numai noi trei?
Dl. Tofan- avem un drum ,pe la dl. Rîpan , de 1 an de zile vine omul acela și se plânge.
Dl. Mocanu – statutul Dusterului care este, cînd a fost destinat pentru Primărie?
Dl. primar- dacă eu nu aveam voie să folosesc mașina Primăriei sâmbăta și duminica și în afara
orelor de program , credeți-mă că mașina stătea în curtea Primăriei.
Dl. Mocanu- dar legal , îmi dați un document în care să spună că aveți voie să folosiți mașina
Primăriei. Aveți o formă legală ca să-l folosiți sâmbăta și duminica?
Dl. primar- dacă nu aveam voie să-l folosesc , nu-l foloseam.
Dl. Mocanu – dați-mi un document.
Dl. primar- o să vă prezint un document.
Dl. Tofan- și armata și poliția sunt 24 de ore din 24 , dar nu se plimbă cu Dusterul.
Dl. Tofan- pe dl. primar Boroș , nu l-am văzut niciodată să stea cu mașina Primăriei la el acasă. Vă
dau exemplu și alți primari.
Dl. primar – dacă nu-mi permite legea o aduc în curtea Primăriei.
Dl. Tofan – am filmări cu d-voastră în care vă duceți cu … la Vaslui. Ce facem cu zilele alea în care
plecați cu mașina Primăriei în interes personal. De unde pleacă motorina? Am filmare cu d-voastră după
ora 16,00.
Dl. Mocanu –revizuire iluminat public?
Dl. primar – acum o săptămînă în urmă s-a ars un transformator la Crâng , un contactor, au stat
oamenii o săptămînă fără curent. S-au ars becurile.
Dl. Lăzărescu- becurile sunt în garanție.
Dl. primar – o parte sunt în garanție, o parte nu.
Dl. Tofan – dl. vice aveți telefon de serviciu, d-na secretar aveți telefon de serviciu ?
Dl. vice- nu, d-na secretar- nu.
Dl. Tofan – servicii de telefonie mobilă -35 mii lei.
D-na secretar – numai dl. primar are telefon mobil de serviciu.
Dl. primar – eu am de 20 de an o cartelă pe care o folosesc, la început am folosit cartela Primăriei,
eu folosesc cartela mea , ceea ce vedeți acolo sunt abonamentele la telefon fix, la internet , eu nu folosesc
telefon cu abonament la telefonie mobilă. Ăia nu sunt bani cheltuiți.
Dl. Mocanu – de ce faci un plan dacă știi că nu ai nevoie de el.
Dl. primar- așa prevede legea.
Dl. Tofan – în ședința următoare vă rugăm să ne prezentați toate facturile de la telefonia mobilă.
Dl. Mocanu – ce înseamnă servicii dirigenție șantier?
Dl. primar- pentru fiecare lucrare care s-a făcut în comună, la școli, la grădinițe, la asfalt, la podețe ,
la drumuri, parc trebuie să ai un diriginte de șantier care să supervizeze lucrarea. Acel diriginte trebuie
plătit și avem 4 , dl Șoitu știe. Dirigintele de șantier are contract cu Primăria , nu cu firma care face
lucrarea.
Dl. Tofan – cum îl cheamă?
Dl. primar – ing. Chiper.
Dl. Tofan – la pct. 59 din plan , lucrări modernizare drumuri 623 mii lei?
Dl. primar – avem să dăm 3000 de lei de anul trecut ,dl. Mocanu, și nu am avut bani.
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Dl. Tofan- pînă acum ați spus că aveți bani.
Dl. primar – am spus eu că avem bani pentru diriginte? Plătim contribuții sociale. Aștia sunt banii
care au fost de la drumuri.
Dl. Tofan – piese de schimb auto 20 mii lei?
Dl. primar – nu s-a cheltuit 1 leu. Mașina este în garanție .
Dl. Tofan – consultanță licitații – 10 mii lei, consultanță proiecte 35 mii lei?
Dl. Mocanu – eu sunt de acord , un fond de rezervă pentru care să nu mai existe dubii. , pentru că
mata pui la dispoziție niște bani, să spui cum ai ajuns cu centrala termică de la 14 .800 la 18 mii lei.
Dl. primar – pentru centrală nu se plătește decît numai ce este în factură.
D-na secretar – s-a cumpărat anul trecut centrala , de ce ați trecut-o în planul de achiziții pe anul
2021?
Dl. primar – ce vedeți în planul de achiziții sunt lucruri care s-au întâmplat acum 2 ani.
Dl. Tofan- pregătire profesională ,cine a făcut pregătire profesională?
Dl. primar – acești bani sunt puși acolo, n-am cheltuit un leu niciodată.
D-na secretar – de ce n-ați cheltuit dl. primar, sunteți obligat să trimiteți angajații la instruire.
Dl. Mocanu – la noi la comună un ou costă cît un bou.
Dl. Tofan- servicii de telefonie Telekom, centrală telefonică și accesorii -30 mii lei?
Dl. primar – centrala telefonică care este în birou , în dreapta mea. Ea este plătită , o găsiți în planul
de achiziții și la anul și peste 2 ani.
D-na secretar- dacă-i plătită de ce ați mai trecut-o?
D-na secretar-dl. Primar a emis o dispoziție ilegală prin care a destituit-o din funcție pe d-na
Mihalache Mariana , Prefectura i-a solicitat anularea dispoziției, dl. primar nu a ascultat Prefectura , a
plătit-o din bugetul local pe d-na avocat Suditu în acel proces cu Prefectura, a pierdut procesul, la fel a
plătit-o din bugetul local pe d-na Ciomaga Alexandra în proces cu mine , ca să mă dea afară , vă aduc
contractul făcut cu d-na Ciomaga, la fel a pierdut procesul..
D-na secretar – dl. Mocanu a pus o întrebare în ședința trecută - de ce ați schimbat parola Primăriei ,
ați cenzurat emailul Primăriei , este o adresă de mail oficială a unei instituții , nu o adresa de mail
personală a d-voastră. Este ilegal ceea ce faceți .
Dl. primar –lăsați oamenii să mă judece la alegeri.
Dl. Mocanu – un cetățean de-al meu , aveți 2 stâlpi de la deșeuri , aduși de la Obreja , aveți aviz de
lucrări pentru stîâpii de la deșeuri, la Pavel acolo?
Dl. primar- nu sunt de la deșeuri.
Dl. Năstase și dl. Petrovici prezintă avizele comisiilor de specialitate ( cu precizarea că dl. Tofan și
dl. Mocanu nu sunt de acord).
D-na secretar- care plan îl aprobați?
Dl. Tofan – sunteți de acord d-lor consilieri cu ilegalitățile care se fac?
Președintele de ședință supune la vot proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi (cu planul întocmit și semnat
de dl. primar) și se adoptă cu 7 voturi pentru și 3 voturi împotrivă ( dl. Tofan, dl. Diaconu și dl. Mocanu
votează împotrivă).
Președintele de ședință prezintă cel de-al patrulea proiect de hotărâre privind racordarea comunei
Ciocani la rețeaua de distribuție a gazelor naturale în comuna Ciocani, județul Vaslui, aprobarea studiului
de fezabilitate din devizul general
pentru obiectivul de investiții „„ÎNFIINȚARE REȚEA DE
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI , SCENARIUL 1CONDUCTE DIN PEHD ” în lei/euro la cursul BNR din data de MARTIE ”și referatul de aprobare nr.
1168/ 29.03.2021.

D-na secretar –vreau să vă spun că eu nu voi semna de legalitate aceste 3 proiecte de hotărâre și nici
hotărârile în cazul în care se vor adopta , în primul rând că dl. primar a sărit prima etapă a documentației
tehnico-economice din HG nr. 907/2016 .
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D-na secretar – prezentați studiile de fezabilitate dl. primar! Unde sunt studiile de fezabilitate?
D-na Giușcă -prezintă avizul comisiei de specialitate. Dl. Petrovici prezintă avizul comisiei de
specialitate.

D-na secretar- vreau să vă prezint și eu referat cu obiecțiuni privind legalitatea proiectului de
hotărâre , întrucît dl. primar nu a întocmit și supus spre aprobare Consiliului local etapa I a documentației
tehnico-economice , nota conceptuală și tema de proiectare , a trecut la etapa a –II-a , devizul general este
parte componentă a studiului de fezabilitate , conform HG nr. 907/2016 , eu nu voi semna proiectul de
hotărâre și nici hotărârea în cazul în care va fi adoptată . Și nici proiect al compartimentului de resort nu
are la proiectul de hotărâre . L-am întrebat pe dl. primar , în scris , care compartiment întocmește raportul
la proiect iar dl . primar nu mi-a răspuns nimic.
D-na Giușcă - eu vreau în calitate de consilier să se dezvolte comuna , mi-ar place ca, comuna, să
aibă gaze, alimentare cu apă, canalizare.
D-na secretar -da , dar să se facă legal.
D-na Giușcă - să amînăm după 01.04.2021 , facem o ședință de îndată ,dacă documentația este
incompletă .
Dl. primar- dacă nu este legal nu primim viză de la Prefectură.
Dl. Diaconu – d-na Giușcă țineți minte anul trecut că ați spus că nu ați fost informată corect , ați
votat și nu trebuia să votați un proiect de hotărâre?
Dl. Tofan – dacă d-na secretar spune că nu este legal , de ce să nu respectăm legea ?
Președintele de ședință supune la vot proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi , se adoptă cu 7 voturi
pentru și 3 voturi împotrivă( dl. Tofan, dl. Diaconu și dl. Mocanu votează împotrivă).
Președintele de ședință prezintă cel de-al cincilea proiect de hotărâre privind aprobarea înființării
rețelei de alimentare cu apă în comuna Ciocani, județul Vaslui, aprobarea studiului de fezabilitate din
devizul general pentru obiectivul de investiții „„ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN
COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI , SCENARIUL 1- CONDUCTE DIN PEHD ” în lei/euro la
cursul BNR din data de MARTIE ” și referatul de aprobare nr. 1169/ 29.03.2021.
Dl. Petrovici prezintă avizul comisiei de specialitate . D-na Giușcă prezintă avizul comisiei de specialitate.

D-na secretar- vreau să vă prezint același referat cu obiecțiuni privind legalitatea proiectului de
hotărâre , întrucît dl. primar nu a întocmit și supus spre aprobare Consiliului local etapa I a documentației
tehnico-economice , nota conceptuală și tema de proiectare , a trecut la etapa a –II-a , devizul general este
parte componentă a studiului de fezabilitate ,conform HG nr. 907/2016 , eu nu voi semna proiectul de
hotărâre și nici hotărârea în cazul în care va fi adoptată . Și nu există nici raport al compartimentului de
resort la proiectul de hotărâre.
Președintele de ședință supune la vot proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi , se adoptă cu 6 voturi
pentru și 3 voturi împotrivă( dl. Tofan, dl. Diaconu și dl. Mocanu votează împotrivă).
Președintele de ședință prezintă cel de-al șaselea proiect de hotărâre privind aprobarea înființării
rețelei de canalizare în comuna Ciocani, județul Vaslui, aprobarea studiului de fezabilitate din devizul
general pentru obiectivul de investiții „„ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA
CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI , SCENARIUL 1- CONDUCTE DIN PVC ” în lei/euro la cursul BNR
din data de MARTIE ” și referatul de aprobare nr. 1169/ 29.03.2021.
D-na secretar- vreau să vă prezint la fel , un referat cu obiecțiuni privind legalitatea proiectului de
hotărâre , întrucît dl. primar nu a întocmit și supus spre aprobare Consiliului local etapa I a documentației
tehnico-economice , nota conceptuală și tema de proiectare , a trecut la etapa a –II-a , devizul general este
parte componentă a studiului de fezabilitate ,conform HG nr. 907/2016 , eu nu voi semna proiectul de
hotărâre și nici hotărârea în cazul în care va fi adoptată . Și nu există nici raport al compartimentului de
resort la proiectul de hotărâre.
D-na Giușcă prezintă avizul comisiei de specialitate. Dl. Petrovici prezintă avizul comisiei de
specialitate.
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Președintele de ședință supune la vot proiectul nr. 6 de pe ordinea de zi , se adoptă cu 6 voturi
pentru și 3 voturi împotrivă( dl. Tofan, dl. Diaconu și dl. Mocanu votează împotrivă).
Dl. primar- supuneți la vot și pubelele.
D-na secretar – ce să supună la vot , nu există proiect de hotărâre , este doar o ofertă de preț. Este o
ofertă de preț trecută la diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.

Președinte de ședință,
Dobrin Valentin-Mircea

Secretar general,
Abaza Iosefina

