ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28.07.2021
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 28.07.2021, ora 1200, 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..
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.
Se prezintă ordinea de zi , se supune la vot , fiind aprobată în unanimitate de voturi.
Se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni .
Dl. Hazu propune să fie ales președinte de ședință dl. Tofan.
Dl. Dobrin propune să fie ales președinte de ședință dl. Lăzărescu.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Supusă la vot prima propunere , pentu dl. Tofan se votează cu 4 voturi pentru , 6 voturi
împotrivă și 1 abținere.
Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință și raportul compartimentului de resort.
D-na Giușcă prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local.
Se supune la vot cea de-a doua propunere pentru ca dl. Lăzărescu să fie ales președinte de
ședință pentru 3 luni și se aprobă cu 7 voturi pentru și 4 voturi împotrivă.
D-na secretar general- înainte de a dezbate ordinea de zi , vă aduc la cunoștință că proiectul de
hotărâre nr. 3 de pe ordinea de zi , privind aprobarea declarării unor imobile ca bunuri aparținând
domeniului public de interes local al U.A.T. comuna Ciiocani , județul Vaslui - inițiat de primarul
comunei Ciocani , dl. Călin Gheorghe este ilegal, pășunea nu poate fi trecută în domeniul public al
comunei, v-am adus și documente –decizia Prefecturii nr. 448 din 1991 , anexa 5 la Legea nr. 165/2013
și hotărârea Consiliului local nr. 38/2013 prin care locuitorii comunei Ciocani au hotărât prin
referendum local să rămână pășune comunală , să nu-i fie schimbată categoria de folosință , nici să fie
atribuită în proprietate persoanelor care mai au de primit teren , dar asta v-am spus de la început ca să
știți , este ilegal proiectul de hotărâre, dl. primar a venit cu proiectele de hotărâre gata făcute , nu s-a
consultat cu mine , nu m-a întrebat nimic , dacă se poate trece în domeniul public , dacă nu se poate
trece în domeniul public .
D-na secretar- nu știu cine i-a întocmit documentele de ședință , dumnealui a venit cu toate
documentele de ședință întocmite..
Dl. Lăzărescu- când o să ajungem la proiectul de hotărâre o să discutăm atunci.
Președintele de ședință prezintă cel de-al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea declarării
imobilului “ Parc de recreere în comuna Ciocani, judeul Vaslui , ca bun aparținând domeniului public de
interes local al U.A.T. Ciocani , județul Vaslui » – inițiator- primarul comunei Ciocani și referatul de
aprobare.
D-na secretar- hotărârea asta o duceți la București , la Minister dl. primar? Dar știți că trebuie să
treacă și pe la Consiliul Județean.
Dl. primar- trece și pe acolo.
D-na Giușcă- firma acordă garanție pe 3 ani la parc ? Dacă se strică o bancă, un stâlp de
iluminat vin ei și înlocuiesc?
Dl. primar – avem garanție. Persoanele care deteriorează vor plăti.
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D-na Giușcă- e important să aveți camere de luat vederi , ca să vedeți persoana care smulge o
bancă, etc.
D-na secretar – este achitat acest obiectiv de investiții?
Dl. primar –urmează să primim tranșa a-3-a de la AFIR.
Dl. Mocanu- aici scrie că, comisia de recepție propune, cine propune?
D-na secretar- conform HG nr. 392/2020 trebuie să facă parte din comisia specială de
inventariere a domeniului public și privat al UAT primarul , secretarul, contabilul , responsabilul cu
urbanismul și agentul agricol.
Dl. Mocanu- nu , din comisia de recepție?
D-na secretar- comisia de recepție e altceva.
Dl. Mocanu – SC Electricopet SRL este constructorul?
D-na secretar- da.
Dl. Mocanu –cîte bănci sunt , câți stâlpi de iluminat , cîte coșuri , etc?
Dl. primar – o să solicitați inventarul de la d-na secretar sau de la dl. Turcu sau de la dl.
Huminic. Comisia de recepție a fost făcută în februarie .
Președintele de ședință: haideți să vă înscrieți la cuvânt.
Dl. primar – ați avut 5 zile timp să verificați la Primărie ceea ce solicitați.
D-na secretar prezintă raportul comisiei speciale de inventariere.
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, pentru muncă și
protecția socială, protecție copii, tineret și sport și comisia pentru agricultură amenajarea teritoriului și
urbanism, mediu„ şi turism prezintă avizele favorabile.
Supus la vot cel de-al doilea proiect de hotărîre se adoptă cu 7 voturi pentru , 3 împotrivă și o
abținere..
Președintele de ședință prezintă cel de-al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea declarării
unor imobile ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al U.A.T. comuna Ciocani ,
județul Vaslui , inițiator , primarul comunei Ciocani și referatul de aprobare .
Dl. primar- d-na secretar a spus că acest proiect de hotărâre este illegal , nu o contrazic , îmi
asum acest proiect . Lipsesc 13,00 ha de pășune care n-au fost inventariate.
Dacă juriștii de la Prefectură consideră că acest proiect este nelegal sau trebuie să suporte
anumite modificări îmi spun , facem o altă ședință .
Dacă Prefectura spune că este legal mai facem o ședință de Consiliu local și dăm pășunea în
concesiune , fără licitație , cu încredințare directă. Care este diferența între licitație și încredințare
directă? Cei care au vaci, oi trebuie să vină cu document de la medicul veterinar.
D-na secretar- nu puteți să dați cu încredințare directă pentru că nu aveți amenajament pastoral.
Dl. Tofan- ceea ce spune dl. primar minte. Eu am fost la o ședință și cine a întocmit acest
proiect de hotărâre mi-a spus să aprobăm ca să treacă acest proiect de hotărâre.
Dl. primar- se pun piedici ca fermierii să nu primească pășune , să nu primească subvenții.
D-na secretar- nu se pune nici o piedică , pășunea nu poate fi trecută în domeniul public. Pentru
ce să încredințați pășunea atâta timp cât cetățenii și-au plătit pe anul ăsta taxa de pășune, sunt puține
personae care n-au plătit taxa de pășune.
D-na Giușcă- de la APIA , funcționarii APIA vor spune că fiecărui fermier i se cuvine o
suprafață de pășune în funcție de cîte animale are.
D-na secretar- prezintă referatul nr. 3519/28.07.2021 privind nelegalitatea acestui proiect de
hotărâre .
Dl. Petrovici – dar nu-i schimbă regimul juridic!
D-na secretar- dar asta ce înseamnă, trecerea din domeniul privat în domeniul public. În anul
2013 , cetățenii comunei au făcut un referendum local ca această pășune să fie a comunei și să nu fie
atribuită persoanelor care mai au de primit teren. Nu voi semna de legalitate acest proiect de hotărâre
pentru că nu este legal..
Dl. primar-vreau să vă spun că pentru apă și canalizare am fost incluși în lista de investiții.
D-na secretar- sunt mai mulți salariați care au solicitat concediu de odihnă, unora le-ați aprobat
dl. primar cererile , altora nu , aprobați discriminatoriu, în baza cărei legi faceți lucrul ăsta?
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Președintele de ședință- pășunea asta o să fie dată și o să se ia subvenție.
Se prezintă raportul compartimentului agricultură și cadastru.
Dl.Tofan – sunt cîteva personae care au 7, 8 vaci sau mai multe , dar sunt și personae care au
numai o vacă.
Dl. Mocanu- cine a făcut parte din comisie în momentul în care s-au pus nisip și piatră pe
drumuri?
Dl. viceprimar- eu am participat.
Dl. Mocanu- este un process-verbal? Ce materiale s-au pus?
Supus la vot cel de-al treilea proiect de hotărîre se adoptă cu 7 voturi pentru și 4 voturi
împotrivă.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.

Președinte de ședință,
Lăzărescu Dorin

Secretar general,
Abaza Iosefina

