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Proces verbal nr. 1795
Incheiat astazi, 29.04.2022
Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local Coroiesti,
convocata de catre domnul primar, Cristian Lungu, prin Dispozitia nr. 155/2022 .
Doamna secretar al comunei, Boza Gina, face prezenta domnilor consilieri si constata ca
ca prezenta este de 100% .
Domnul presedinte de sedinta, Popa Constantin Benone, da citire la procesul verbal de la
sedinta anterioara si il supune la dezbateri. Discutii contrare pe marginea procesului verbal nu sau inregistrat si se aproba cu majoritate de voturi .
In continuare se da citire la ordinea de zi care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea a II_a bugetului local pe anul 2022;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor pajiști
permanente, proprietate publica a Comunei Coroiești, Județul Vaslui,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor terenuri
intravilane, proprietate publică a Comunei Coroiești, Județul Vaslui,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale,
persoanelor beneficiare de Decretul_lege nr. 118/1900, republicata.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilire a metodologieicadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: mai, iunie si
iulie 2022.
7. Intrebari si interpelari .
Ordinea de zi astfel prezentata se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.
Se intra la primul punct de pe ordinea de zi si domnul primar, Lungu Cristian, da citire la
proiectul de hotarare, precizeaza majorarile intervenite la partea de venituri si cheltuieli :
( 400.700,00 lei), sumacare va fi repartizata pe fiecare capitol, in functie de necesitati si‐
l supune la dezbateri.
Nu sunt discutii contrare pe marginea proiectului si se aproba cu 10 voturi ,,pentru,, , 0
voturi ,,abtineri,, si 0 voturi ,,impotriva,, .
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin
licitație publică a unor pajiști permanente, proprietate publica a Comunei Coroiești, Județul
Vaslui.

Domnul presedinte de sedinta, Popa C-tin Benone, da citire la proiectul de hotarare si-l
supune la dezbateri:
Domnul primar, Lungu Cristian, aduce in discutie faptul ca a trebuit sa abrogam H.C.L.
nr. 16/2022 privind concesionarea prin licitatie publica, a pajistilor permanente, proprietate
privata a comunei Coroiesti si a terenurilor intravilane, proprietate publica a comunei Coroiesti,
din cauza neconcordantelor legislative introduce intr-o singura hotarare pentru doua categorii de
terenuri diferite si pentru aceasta data, s-a adus pe masa domnilor consilieri 2 hotarari distincte
legate de concesionarea prin licitatie publica separate, atat a pajistilor permanente cat si a
terenurilor intravilane.
Nemaifiind alte discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si se aproba
cu 10 voturi ,,pentru,, , 0 voturi ,,abtineri,, si 0 voturi ,,impotriva,, .
Cel de-al treilea proiect de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării
prin licitație publică a unor terenuri intravilane, proprietate publică a Comunei Coroiești, Județul
Vaslui,
Se da citire la hotarare, de catre presedintele de sedinta si se supune la dezbateri: Nu sunt
discutii contrare pe marginea proiectului si se aproba cu 10 voturi ,,pentru,, , 0 voturi ,,abtineri,,
si 0 voturi ,,impotriva,, .
Urmatorul proiect de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata
impozitelor si taxelor locale, persoanelor beneficiare de Decretul_lege nr. 118/1900, republicata.
Domnul primar, Lungu Cristian, da citire a proiectul de hotarare si se supune la dezbateri:
Domnul consilier, Ghelase Neculai: contribuabilul, se scuteste de la tot impozitul pe care
il datoreaza?
Domnul primar: se scuteste doar la impozitul pe cladire si terenul aferent acesteia .
Nemaifiind alte discutii, se supune la vot si se aproba cu 10 voturi ,,pentru,, , 0 voturi ,,abtineri,,
si 0 voturi ,,impotriva,, .
Cel de-al 5-lea proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilire a metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în
baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală.
Domnul presedinte de sedinta, domnul Popa C-tin Benone, da citire la hotarare si
Regulamentul de repartizare a terenurilor pentru tineri, in vederea contruirii unei locuinte si o
supune la dezbateri: Nu sunt discutii contrare pe marginea acestui proiect de hotarare si se
aproba in unanimitate de voturi .
Ultimul proiect de hotarare de pe ordinea de zi: . Proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru lunile: mai, iunie si iulie 2022.
Se aproba cu majoritate de voturi, ca prezidarea lucrarilor de sedinta pentru urmatoarele
trei luni sa fie facuta de catre domnul consilier, Bors Ion.
Intrebari si interpelari:
Secretarul comunei, da citire la cererile de acordare a unor ajutoare de deces familiilor
Calin Anuta si Buganu Neculai .
Se supune la vot si se aproba suma de 2000 lei pentru familia Calin Anuta, din cauza
faptului ca in urma decesului acesteia, au ramas in urma 2 copii minori si nici nu beneficia de
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Pentru familia Buganu Neculai s‐a
aprobat suma de 1500 lei, fiind beneficiar de ajutor minim garantat.

Se inscrie la cuvant domnul consilier, Damian Aurel: Va rog domnule primar, ce facem
cu puntea de la Ghibirdic?
Domnul primar: vom repara si acea punte, dar mai sunt si altele, mult mai imperioase.
Domnul consilier, Ghelase Neculai: gunoiul de la strada principala, s‐a facut o mare
groapa de gunoi, nu putem lasa asa lucrurile, vine caldura.
Domnul primar: luni, cel tarziu il voi trimite pe Burlacu Florin sa astupe groapa, cu buldo
si trebuie urmarit pe cei care depoziteaza in continuare acolo gunoiul pentru a putea lua
masuri.
Nemaifiind alte propuneri si ordinea de zi fiind epuizata, domnul presedinte, Popa C-tin
Benone , declara lucrarile sedintei incheiate.
Presedinte de sedinta,
Consilier- Popa C-tin Benone

Secretar,
Boza Gina

