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PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 20 martie 2015

Astazi data de mai sus are loc sedinta ordinara a consiliului local Coroiesti,
convocata de domnul primar Lungu Cristian in data de 12 martie 2015, prin dispozitia
nr.89.
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 rectificarea I-a, a bugetului local pe anul 2015;
2. - Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare catre S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de
alimentare cu apa potabila si de canalizare;
4.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei Coroiesti in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara
a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de
interes local, pentru repartizarea orelor de munca pe anul 2015, la Legea nr. 416/2001
republicata, actualizata;
6.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 rectificarea I-a, a 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 rectificarea bugetului local pe anul 2015 dupa
cum urmeaza: se modifica bugetul local prin transferul din capitolul 24.65.02.20cheltuieli materiale invatamant a sumei de 7000 lei din trimestrul 1, in capitolul
24.65.02.10- cheltuieli de personal invatamant ( hotarari judecatoresti), din trim. 1, 2015.

De asemeni se modifica bugetul local prin transferul din capitolul 24.65.02.10 – cheltuieli
personal invatamant, a sumei de 7000 lei din trimestrul III, in capitolul 24.65.02.20
cheltuieli materiale in trimestrul III, 2015. Se modifica bugetul local prin transferul din
capitolul 24.51.02.56 – cheltuieli materiale administratie in suma de 3900 lei, in capitolul
24.51.02..56 proiecte finantare fonduri externe nerambursabile, in trimestrul I , 2015. Se
aproba utilizarea din excedentul anului 2014, a sumei de 2365 lei din capitolul
24.51.56.02 finantare externa nerambursabila in trimestrul I 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 rectificarea I-a, abugetului 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
viceprimar Chiru Teodor, care prezinta expunerea de motive, la proiectul de hotarare
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C.
AQUAVAS S.A. Vaslui , precum si proiectul de hotarare propriuzis.Prezinta si raportul
compartimentului de resort.
Dmnul consilier Geana Vasile 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 delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui ,se
aproba in unanimitste de voturi.
Se trece la punctul trei de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului viceprimar
Chiru Teodor care prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind
aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de
canalizare, precum si proiectul de hotarare propriuzis.Domnul Chiru Theodor prezinta si
raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotarare.
Domnul consilier Geana Vasile, care face parte din comisia de specialitate,
prezinta avizul comisiei, iar domnul Ghelase Neculai, consilier, prezinta avizul comisiei
juridice.
Nefiind discutii,domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si
de canalizare, care se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru de la ordinea de zi, in care tot domnul viceprimar Chiru
Teodor, prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind acordarea unui
mandat special reprezentantului comunei Coroiesti in Adunarea Generala a Asociatiei
pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare,
proiectul de hotarare propriuzis . Domnul secretar Filimon Costica prezinta raportul
compartimentului de resort pentru acest proiect, iar domnii consilieri Bors Ion si Ghelase
Neculai prezinta avizele comisiei de specialitate si respectiv juridica.
Nefiind discutii , domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Coroiesti in
Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui
pentru serviciul de salubrizare, care se aproba in unaimitate de voturi.

Se trece la punctul cinci de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului viceprimar
Chir Thoader, care prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind
aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de
munca pe anul 2015, la Legea nr. 416/2001 republicata, actualizata, precum si proiectul
de hotarare propriuzis.Tot dansul prezinta si raportul compartimentului de resort, iar
domnii consilieri David Florinel si Ghelase Neculai prezinta avizele comisiei de
specialitate, respectiv juridica, dupa care se trece la discutii:
Nefiind discututii, domnul Ghelase Neculai presedintele de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local,
pentru repartizarea orelor de munca pe anul 2015, la Legea nr. 416/2001 republicata,
actualizata, care se aproba cu 11 voturi pentru.
Intrebari si interpelari:
Domnul consilier Burlacu Viorel – interzicerea circulatiei utilajelor grele pe
drumurile publice si cele laterale, atunci cand vremea este rea si ploua. S-au intamplat
asemenea lucruri chiar zilele trecute iar urmarile sunt vizibile, acum nu se mai poate
circula sau se circula foarte greu. Deasemeni pe langa gardurile cetatenilor exista o
mizeria de nedescris. Oamenii nu isi fac datoria de a face curatenie in dreptul curilor lor
precum si pe langa garduri.
Domnul consilier Chiru Constantin – Sa se ia masuri cu canalizarea de la bloc,
pentru ca locatarii din bloc scot toata mizeria din fosa septica si o dau pe santul de pe
marginea drumului, lumea face galagie pentru acest fapt deoarece este mizerie si miroase
foarte urat.
Domnul consilier Geana Vasile – probleme personale cu pamantul.
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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