ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA COROIESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 29 mai 2015
Astazi data de mai sus are loc sedinta ordinara a consiliului local Coroiesti,
convocata de domnul primar Lungu Cristian in data de 18 mai 2015, prin dispozitia
nr.138.
Domnul secretar, face apelul domnilor consilieri si constata ca din totalul de 11
consilieri, sunt prezenti 10, lipsand domnul consilier Chiru Thoader, plecat in concediu
legal de odihna,sedinta fiind legal constituita. La lucrarile sedintei au mai fost invitati,
seful postului de politie Coroiesti, directorul scolii coordonatoare Coroiesti, medicul
veterinar si uman. Se da cuvantul domnului consilier Ghelase Neculai, presedintele de
sedinta, care prezinta ordinea de zi dupa cum urmeaza:
- Proiect de hotarare privind schimbarea din functiea de viceprimar a comunei
Coroiesti judetul Vaslui, a domnului Chiru Thoader;
- Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Coroiesti, judetul
Vaslui;
- Proiect de hotarare privind rectificarea III –a, a bugetului local pe anul 2015;
- Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 4/12.05.2015 la
Acordul de parteneriat 386/16.09.2013 in cadrul proiectului”Performanta in
administratie- instruire didactica si certificarea specialistilor in domenii – cheie pentru
atragerea de finantari si implementarea de proiecte: management de proiect si achizitii
publice” (PERFINPRO);
- Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile:iunie,
iulie si august 2015;
- 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 referatul constatator la proiectul de hotarare privind schimbarea din functia de
viceprimar a comunei Coroiesti, judetul Vaslui, a domnului Chiru Thoader,precum si
proiectul de hotarare propriuzis .
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, domnul presedinte de
sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Proiectul de hotarare privind schimbarea din functia de viceprimar a comunei
Coroiesti, judetul Vaslui, a domnului Chiru Thoader, a fost aprobat cu 10 voturi pentru.
Se trece la punctul doi de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului primar
Lungu Cristian care face propunere pentru alegerea viceprimarului. Propunerea domnului
primar este domnul consilier Popa Constantin Benone. Domnul Ghelase Neculai

presedintele de sedinta solicita propuneri pentru functia de viceprimar si din partea
consilierilor. Nefiind nici o propunere din partea consilierilor domnul presedinte supune
la vot propunerea domnului primar, ca domnul consilier Popa Constantin Benone sa fie
ales pe functia de viceprimar a comunei Coroiesti, judetul Vaslui, care se aproba cu 10
voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotarare prin care domnul consilier Popa
Constantin Benone este ales pe functia de viceprimar al comunei Coroiesti, judetul
Vaslui.
Proiectul de hotarare se aproba cu 10 voturi pentru.
Urmeaza depunerea juramantului si semnarea acestuia.
Se trece la punctul trei de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului primar
pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind a III – a rectificare
a bugetului local a comunei Coroiesti, judetul Vaslui in anul 2015, precum si proiectul de
hotarare propriuzis. Tot dansul prezinta si raportul compartimentului de resort. Domnul
Varlam Ion, consilier, membru al comisiei de specialitate prezinta avizul comisiei, iar
domnul Ghelase Neculai, consilier, prezinta avizul comisiei juridice.
Nefiind disacutii, domnul presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de
hotarare care se aproba in unaimitate de voturi.
Se trece la punctual patru de la ordinea de zi si se da cuvantul tot
domnului primar Lungu Cristian, care prezinta expunerea de motive, la proiectul de
hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 4/12.05.2015 la Acordul de parteneriat
386/16.09.2013 in cadrul proiectului”Performanta in administratie- instruire didactica si
certificarea specialistilor in domenii – cheie pentru atragerea de finantari si
implementarea de proiecte: management de proiect si achizitii publice” (PERFINPRO);
. Tot dansul prezinta si raportul compartimentului de resort. Dmnii consilieri
Varlam Ion si David Florinel ,prezinta avizele comisiilor 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 aprobarea
actului aditional nr. 4/12.05.2015 la Acordul de parteneriat 386/16.09.2013 in cadrul
proiectului”Performanta in administratie- instruire didactica si certificarea specialistilor
in domenii – cheie pentru atragerea de finantari si implementarea de proiecte:
management de proiect si achizitii publice” (PERFINPRO),se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul cinci de la ordinea de zi. Domnul presedinte de sedinta solicita
domnilor consilieri sa faca propunerea pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele trei luni: iunie, iulie si august. Propunerea o face tor domnul presedinte,
nominalazand-ul pe domnul consilier Varlam Ion, care urmeaza in ordinea stabilita. Se
supune la vot propunerea care se aproba in unaimitate de voturi.
Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta,pe lunile iunie, iulie
si august 2015, in persoana domnului consilier Varlam Ion se aproba cu 10 voturi pentru.
Intrebari si interpelari:
Doimnul consilier Burlacu Viorel-situatia drumului Movileni-Hreasca.
Domnul primar Lungu Cristian – pentru drumul care duce in localitatea Hreasca,
anul acesta am doua variante: varianta 1 vorbesc pentru asfalt 7 km, sau ca sa ajingem in

sat sa procedam la ingustarea un pic a ecartamentului pentru a putea sa lungim pana in
sat, sau varianta doi, sa incercam in toamna sa punem piatra.
Domnul consilier Calin Costica – situatia drumurilor din interiorul satului
Hresca, este foarte rea, ce putem sa facem si cand.
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
Presedintele de sedinta,
Consilier – Ghelase Neculai

Secretar-comuna,
Filimon Costica

