ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA COROIESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 30 aprilie 2015
Astazi data de mai sus are loc sedinta ordinara a consiliului local Coroiesti,
convocata de domnul primar Lungu Cristian in data de 24 aprilie 2015, prin dispozitia
nr.124.
Domnul secretar, face apelul domnilor consilieri si constata ca sunt prezenti toti
cei 11, 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 prin care se ia act de incetarea de drept a
mandatului de consilier local a domnului Geana Vasile;
- Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier;
- Proiect de hotarare privind rectificarea II –a, a bugetului local pe anul 2015;
-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2015 a SC COROITRANS S.R.L., actionar unic Consiliul local Coroiesti, judetul Vaslui;
-Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale privind accelerarea
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.
- 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 prin care se ia act de incetarea de
drept a mandatului de consilier local, a domnului Geana Vasile, inainte de expirarea
duratei normale prin constatarea incompatibilitatii acestuia cu calitatea de consilier local,
precum si proiectul de hotarare propriuzis, declarandu-se postul vacant.
Se trece la punctul doi de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului viceprimar
Chiru Toader, presedintele comisiei de validare a consiliului local al comunei Coroiesti,
care prezinta raportul comisiei de validare a mandatului de consilier local a domnului
Dumitru Constantin.
Din raportul comisiei de validare reiese ca nu sunt cazuri de incompatibilitati, fapt
pentru care se propune validarea domnului Dumitru Constantin in calitate de consilier
local, in cadrul consiliului local Coroiesti.Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare
privind validarea mandatului de consilier.
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 II – a rectificare
a bugetului local a comunei Coroiesti, judetul Vaslui in anul 2015, precum si proiectul de
hotarare propriusis. Tot dansul prezinta si raportul compartimentului de resort. Domnul
Chiru Thoader, consilier, presedintele 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 bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a SC
COROITRANS S.R.L., actionar unic Consiliul local Coroiesti, judetul Vaslui precum si
proiectul de hotarare propriuzis. Tot dansul 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 aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a SC COROITRANS S.R.L., actionar
unic Consiliul local Coroiesti, judetul Vaslui ,se aproba in unanimitste de voturi.
Se trece la punctul cinci de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului viceprimar
Chiru Teodor care prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind
aprobarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de
utilitati publice, precum si proiectul de hotarare propriuzis.Domnul Chiru Theodor
prezinta si raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotarare.
Domnul consilier Bors Ion, care face parte din comisia de specialitate pentru
mediu, 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 Strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare
de utilitati publice, care se aproba in unanimitate de voturi.
Intrebari si interpelari:
Domnul Chiru Thoader, viceprimar – nu s-a facut nici pana in prezent
concesionarea suprafetelor de pasune catre detinatorii de animale. Proprietarii au depus
anul trecut cereri, dar nu s-au prezentat pentru incheierea de contracte, desi au fost
anuntati. Obligati sunt toti proprietarii de animale.
Domnul consilier Varlam Ioan – nici pana la ora actuala nu este clarificata
suprafata de pasune pe sate, care este a primariei, care suprafete sunt ale oamenilor;
Domnul consilier Burlacu Viorel-la Movileni au fost devastate statia de autobuz si
bancile care erau acolo. Avem si probleme cu depozitatul gunoaielor de catre cetateni.
Acestia arunca gunoiul pe oriunde in intravilanul localitatii. Trebuie sa se ia masuri
imediate in acesta privinta.
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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