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PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 20 februarie 2015

Astazi data de mai sus are loc sedinta ordinara a consiliului local Coroiesti,
convocata de domnul primar Lungu Cristian in data de 13 februarie 2015, prin dispozitia
nr.46.
Domnul secretar, face apelul domnilor consilieri si constata ca sunt prezenti toti
cei 11, sedinta fiind legal constituita. La lucrarile sedintei ai mai fost invitati, seful
postului de politie Coroiesti, directorul scolii coordonatoare Coroiesti, medicul veterinar
si uman. Se da cuvantul domnului consilier Burlacu Viorel, presedintele de sedinta, care
prezinta ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015;
2. - Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul
2014;
3.Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare de invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2015 – 2016;
4.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie,
aprilie si mai 2015;
5.Intrebari si interpelari.
Se supune la vot ordinea de zi in ansamblu, care se aproba in unanimitate de
voturi.Dupa aprobarea ordinei de zi, se supune la vot procesul verbal intocmit in sedinta
anterioara. Nefiind obiectiuni la modul de consemnare a discutiilor, se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi si se da cuvantul domnului primar Lungu Cristian, care
prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local
pe anul 2015, precum si proiectul de hotarare propriuzis. Tot dansul prezinta si raportul
compartimentului de resort, domnul consilier Chiru Thoader prezinta avizul comisiei de
specialitate, iar domnul consilier Ghelase Neculai prezinta avizul comisiei juridice. Dupa
prezentarea materialelor se trece la discutii:
Domnul primar prezinta detaliat sinteza bugetului local pe anul 2015 dupa cum
urmeaza:
Venituri total – 2 870 000 lei din care : venituri proprii, 396 000 lei.
Subventii de la bugetul de stat, total din care : 1.109 000 lei, sume defalcate din
TVA( finantarea cheltuielilor descentralizate), sume defalcate din TVA , echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2012, 1.077.000 lei, sume din cotele def. Din imp. Venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 – 268.000 lei, subventii – 2000 lei.
Cheltuieli total : 3.303.325 lei, din care :

- Capitolul 51.02. – autoritati publice – 590.532 lei;
- Capitolul 55.02. –dobanzi – 66.000 lei;
- Capitolul 61.02.- ordine publica si siguranta nationala – 20.000 lei;
- Capitolul 65.02 . invatamant – invatamant – 937.000 lei;
- Capitolul 67.02. cultura – 171.000;
- Capitolul 68.02 – asistenta sociala – 358.000 lei;
- Capitolul 70.02 – dezvoltare rurala – 555.000 lei;
- Capitolul 84.02 – transporturi – 590.793 lei;
Dupa prezentarea sintezei, prezinta si detalierea pe capitole si articole a vniturilor si a cheltuielilor bugetului local pe anul 2015, obiectivele de investitii si excedentul,
insumand toate cele 5 anexe pe care a fost intocmit bugetul local pe anul 2015.
Domnul presedinte de sedinta invita pe domnii consilieri sa ia cuvantul pe
marginea acestui propiect de hotarare prezentat de primar.
Nefiind discutii domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
privind aprobarea bugetului local pe anul 2015, care se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctual doi de la ordinea de zi si se da cuvantul tot domnului primar
Lungu Cristian, care prezinta expunerea de motive, la proiectul de hotarare privind
incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015, precum si proiectul de hotarare
propriuzis.Prezinta si raportul compartimentului de resort.
Dmnul consilier Chiru Thoader prezinta avizul comisiei de specialitate, iar domnul
consilier Ghelase Neculai prezinta avizul comisiei juridice. Dupa prezentarea materialelor
se trece la discutii.
Nefiind discutii si supus la vot proiectul de hotarare privind incheierea
exercitiului bugetar pe anul 2014 se aproba in unanimitste de voturi.
Se trece la punctul trei de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului Filimon
Costica, secretar comuna, care prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare
privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2015
– 2016, precum si proiectul de hotarare propriuzis.Domnul Chiru Theodor prezinta
raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotarare.
Domnul consilier Vieru Emil, care face parte din comisia de specialitate pentru
invatamant, prezinta avizul comisiei de specialitate, iar domnul Ghelase Neculai,
consilier, prezinta avizul comisiei juridice.
Nefiind discutii,domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2015
– 2016, care se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru de la ordinea de zi, iar domnul Burlacu Viorel,
presedintele de sedinta solicita propuneri pentru presedintele de sedinta care va prezida
sedintele consiliului local pe lunile : martie, aprilie si mai 2015.
Domnul Bors, consilier , propune pe domnul Ghelase Neculai. Se supune la vot
propunerea care se aproba in unanimitate de voturi.
Intrebari si interpelari:
Doamna director coordonator Teletin – la inspectia generala din luna decembrie
2014, s-au gasit nereguli la toate scolile din comuna. Nu avem bani pentru bunuri si
servicii, la scoala Hreasca trebuie inlocuite gardurile, lambriurile,usile si ferestrele. Este
greu de schimbat ceva in bine, avem si copii buni care ar trebui sa fie ajutati. As dori ca
scolile sa aiba alt aspect. Vreau sa nu mai fiu criticata.

Domnul consilier calin – ce se intampla cu cornurile, laptele si merele.
La Hreasca nu au ajuns merele la scoala, spune doamna directoare, eu nu am stit
deoarece invatatorii de acolo nu mau anuntat.
Nemaifiind discutii, iar ordinea de zi fiind iepuizata, domnul presedinte de sedinta
declara inchisa sedinta de astazi, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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