`ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA COROIESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 29 iunie 2015
Astazi data de mai sus are loc sedinta ordinara a consiliului local Coroiesti,
convocata de domnul primar Lungu Cristian in data de 19 iunie 2015, prin dispozitia
nr.163.
Domnul secretar, face apelul domnilor consilieri si constata ca din totalul de 11
consilieri, sunt prezenti 10, lipsand domnul consilier Burlacu Viorel internat la
spital,sedinta fiind legal constituita. La lucrarile sedintei au mai fost invitati, seful
postului de politie Coroiesti, directorul scolii coordonatoare Coroiesti, medicul veterinar
si uman. Domnul primar lungu Cristian nu participa la aceasta sedinta deoarece se afla in
concediu legal de odihna.Se da cuvantul domnului consilier Varlam Ion, presedintele de
sedinta, care prezinta ordinea de zi dupa cum urmeaza:
- Proiect de hotarare privind rectificarea IV –a, a bugetului local pe anul 2015;
- Proiect de hotarare privind utilizarea cu titlu gratuit, in cadrul proiectului R0NET, a unor suprafete de teren, situate in comuna Coroiesti, judetul Vaslui;
- Proiect de hotarare privind atestarea apartenenţei la domeniul privat/public şi
acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele parcele de
teren în favoarea UAT Comuna Coroiesti;
- Proiect de hotarare privind infiintarea “Asociatiei Intercomunitare CiocaniCoroiesti”;
- 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 doamnei contabil Oprisan Maria, care
prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea a IV-a , a
bugetului local pe anul 2015, precum si proiectul de hotarare propriuzis. Tot dansa
prezinta si raportul compartimentului de resort. Domnul consilier Chiru Thoader prezinta
avizul comisiei de specialitate iar domnul consilier Ghelase Neculai prezinta avizul
comisiei juridice.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, domnul presedinte de
sedinta supune la vot proiectul de hotarare.: proiectul de hotarare privind rectificarea a
IV-a , a bugetului local pe anul 2015, a fost aprobat cu 10 voturi pentru.
Se trece la punctul doi de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului consilier
Chiru Thoader care prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind

utilizarea cu titlu gratuit, in cadrul proiectului R0-NET, a unor suprafete de teren, situate
in comuna Coroiesti, judetul Vaslui precum si proiectul de hotarare propriuzis.
Domnul Filimon Costica secretarul comunei prezinta raportul de specialitate al
compartimentului de resort.
Domnul consilier Chiru Thoader prezinta avizul comisiei de specialitate iar
domnul consilier Ghelase Neculai prezinta avizul comisiei juridice.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si supus la vot de catre
domnul presedinte de sedinta:proiectul de hotarare privind utilizarea cu titlu gratuit, in
cadrul proiectului R0-NET, a unor suprafete de teren, situate in comuna Coroiesti, judetul
Vaslui se aproba cu 10 voturi pentru.
Se trece la punctul trei de la ordinea de zi si se da cuvantul tot domnului
consilier Chiru Thoader care prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat/public şi acordul înscrierii în cartea
funciară a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren în favoarea UAT
Comuna Coroiesti, precum si proiectul de hotarare propriuzis.
Domnul Filimon Costica secretarul comunei prezinta raportul de specialitate al
compartimentului de resort.
Domnul consilier Chiru Thoader prezinta avizul comisiei de specialitate iar
domnul consilier Ghelase Neculai prezinta avizul comisiei juridice.
Nefiind disacutii, domnul presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de
hotarare : Proiect de hotarare privind atestarea apartenenţei la domeniul privat/public şi
acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele parcele de
teren în favoarea UAT Comuna Coroiesti se aproba cu 10 voturi pentru.
Se trece la punctual patru de la ordinea de zi si se da cuvantul domnului Filimon
Costica, secretarul comunei pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de
hotarare privind infiintarea “Asociatiei Intercomunitare Ciocani-Coroiesti”, precum si
proiectul de hotarare propriuziz. Tot dansul prezinta si raportul compartimentului de
resort cu privire la acest proiect de hotarare. Avizul comisiei de specialitate este prezentat
de domnul consilier Chiru Thoader, iar domnul consilier Ghelase Neculai prezinta avizul
comisiei juridice.
.
Nefiind discutii si supus la vot : proiectul de hotarare privind infiintarea
“Asociatiei Intercomunitare Ciocani-Coroiesti” se aproba cu 10 cu 10 voturi pentru.
Intrebari si interpelari:
Nu sunt.
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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