ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA COROIESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 30 ianuarie 2015
Astazi data de mai sus are loc sedinta ordinara a consiliului local Coroiesti,
convocata de domnul primar Lungu Cristian in data de 23 ianuarie 2015, prin dispozitia
nr.21.
Domnul secretar, face apelul domnilor consilieri si constata ca sunt prezenti toti
cei 11, sedinta fiind legal constituita. Se da cuvantul domnului consilier Burlacu Viorel,
presedintele de sedinta, care prezinta ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul
2015;
2. - Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii
“Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020;
5.Intrebari si interpelari.
Domnul viceprimar vine cu propunerea modificarii ordinei de zi, prin
introducerea unui proiect de hotarare care necesita urgenta si anume: proiect de hotarare
privind revocarea hotararii consiliului local nr. 4 din 28 februarie 2014”
Se supune la vot propunerea domnului viceprimar de modificare a ordinei de zi ,
care se aproba in unanimitate de voturi.
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 impozitelor si
taxelor locale pe anul 2015. 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:
Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare, care se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctual doi de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului primar
Lungu Cristian, care prezinta expunerea de motive si raportul ,la proiectul de hotarare
privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii “Asistenta tehnica pentru
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Vaslui, in
perioada 2014-2020”.

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.
Nemaifiind discutii si supus la vot proiectul de hotarare privind aprobarea
cofinantarii proiectului de investitii “Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de
finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”
s-a votat cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul trei de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului Chiru
Thoader, viceprimar, care prezinta proiectul de hotarare privind revocarea hotararii
consiliului local nr. 4 din 28 februarie 2014, ca fiind nelegala.
Nrfiind discutii,domnul presedinte de sedinta supune la vot propunerea de
revocare a hotararii nr. 4/2014, care se aproba cu 11 voturi pentru .
Intrebari si interpelari:
Domnul primar prezinta adresa din partea scolii coordonatoare Coroiesti, care
solicita un membru din consiliu local, care sa faca parte din comisia pentru evaluarea si
asigurarea caliotatii in scoala- propune pe domnul consilier Cgelase Neculai. Domnul
presedinte de sedinta supune spre aprobare propunerea facuta care sa aproba in
unanimitate de voturi. In continuare tot domnul primarr arata ca ajutoarele de urgenta
solicitate de unii cetateni din comuna nu se vor acorda decat pentru familiile care au
depus dosar de ajutor la AJPIS Vaslui, si numai daca sa aproba . Anul trecut am platit
pentru asistenti personali persoane cu handicap 2 miliarde lei vechi din bugetul alocat de
la stat plus 25% din bugetul local. Cu 500 milioane lei vechi putem achizitiona balast
pentru drumuri, adus acasa.
Anul acesta o sa alocam mai multi bani pentru piatra la drumuri, pentru ca nu
vreau sa mai fac proiecte. O sa alocam aceasta piatra mai mult pentru Hreasca. Important
este ca anul acesta sa realizam si incasarile la venituri, macar 3 miliarde lei vzsz echi.
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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