ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 22.09.2020 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al com.
Foltesti, jud. Galati.
Sedinta se desfasoara in sala de sedinte a Primariei Foltesti .
La sedinta participa urmatorii consilieri : Iurascu Gina Mariana, Iacob Constantin,
Dinu Alexandru, Enache Paraschiv, Neculache Netuta, Horoi Anina – Georgiana, Moraru
Laurentiu Gigi, Cerbu Vasile, Musat Georgel, Ignat Marian, Stamate Iordan si Tecuceanu
Paraschiv.
Lipseste nemotivat dl.Toader Ionel.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 5441/ 16.09.2020.
Dupa efectuarea apelului nominal si tinerea evidentei participarii la sedinta a
consilierilor, secretarul comunei, informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si
prezinta procesul verbal de la sedinta anterioara.
Dupa prezentarea procesului verbal se propune validarea acestuia. Supus la vot
s-a aprobat cu 12 voturi « pentru ».
In continuare se propune alegerea presedintelui de sedinta. Dnii consilieri au
propus ca presedintele de sedinta sa fie dl.Dinu Alexandru, asa cum au aprobat in prima
sedinta, fiecare consilier local trebuie sa fie presedinte al sedintei timp de 3 luni in
ordinea alfabetica a numelui.
Supus la vot s-a aprobat cu 11 voturi “pentru “ ca dl. Dinu Alexandru sa fie
presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
2. Proiect de hotarare privind necesitatea acordarii de sprijin pentru crearea si
intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar de la nivelul comunei
Foltesti in vederea desfasurarii invatamantului on-line, prin achizitionarea de tablete cu
abonamente de internet .
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Foltesti, judetul Galati si
a serviciilor publice de interes local .
4. Cereri, interpelari, raspunsuri .
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .

Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi cu 12 voturi “pentru” .
Presedintele de sedinta, trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi :
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 .
La acest numar, presedintele de sedinta acorda cuvantul initiatorului proiectului
sa prezinte proiectul si referatul de aprobare, se prezinta si raportul de specialitate, apoi
presedintele comisiei de specialitate, prezinta avizul comisiei de specialitate .
Dupa prezentarea tuturor materialelor, presedintele sedintei, consulta consilierii
daca proiectul va fi dezbatut pe articole sau in totalitate. Supus la vot s-a aprobat cu
12 voturi « pentru », ca proiectul de hotarare sa fie dezbatut in totalitate.
Secretarul comunei face cunoscut presedintelui de sedinta ca acest proiect de
hotarare trebuie aprobat cu majoritate absoluta.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea proiectului de hotarare se fac discutii:
Dna primar face cunoscut faptul ca a avut o discutie cu directoarea scolii care
intentiona ca pentru clasele care au mai multi copii sa le imparta in doua, adica
jumatate sa vina la scoala fizic si restul sa faca scoala on-line, numai ca pentru cei care
erau on-line nu aveam tablete.
Pentru rezolvarea acestei probleme dna director propunea sa cumparam cateva
tablete si acestea sa fie transmise de la un copil la altul in functie de cum erau
programati sa faca scoala on-line.
Atunci nu am fost de acord si am propus sa luam tablete pentru toti elevii, mai
putin pentru cadrele didactice, deoarece acestea trebuie sa aibe un telefon, un
calculator, etc. cu care sa se conecteze si sa facem contract cu o firma de telefonie care
sa ne acorde aceste tablete cu tot cu internet si noi autoritatea locala, sa ne obligam sa
platim contravaloarea lunara a internetului pentru toate tabletele, iar acestea din urma
sa fie predate unui parinte al elevului pe baza de act scris prin care se obliga sa aiba
grija de ea si cand se termina pandemia sa le inapoieze.
In continuare se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi : Proiect de hotarare
privind necesitatea acordarii de sprijin pentru crearea si intarirea capacitatii sistemului
de invatamant preuniversitar de la nivelul comunei Foltesti in vederea desfasurarii
invatamantului on-line, prin achizitionarea de tablete cu abonamente de internet .
Din nou presedintele de sedinta acorda cuvantul initiatorul proiectului sa
prezinte proiectul si referatul de aprobare, se prezinta si raportul de specialitate, apoi
presedintii comisiilor de specialitate, prezinta avizele comisiilor de specialitate .
Dupa prezentarea tuturor materialelor, presedintele sedintei, consulta consilierii
daca proiectul va fi dezbatut pe articole sau in totalitate. Supus la vot s-a aprobat cu
12 voturi « pentru », ca proiectul de hotarare sa fie dezbatut in totalitate. In continuare
secretarul comunei face cunoscut presedintelui de sedinta ca acest proiect de hotarare
trebuie aprobat cu majoritate absoluta.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr.3 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei Foltesti, judetul Galati si a serviciilor publice de interes local .

Si la acest numar, presedintele de sedinta acorda cuvantul initiatorului proiectului
sa prezinte proiectul si referatul de aprobare, se prezinta si raportul de specialitate, apoi
presedintii comisiilor de specialitate, prezinta avizele comisiilor de specialitate .
Dupa prezentarea tuturor materialelor, presedintele sedintei, consulta consilierii
daca proiectul va fi dezbatut pe articole sau in totalitate. Supus la vot s-a aprobat cu
12 voturi « pentru », ca proiectul de hotarare sa fie dezbatut in totalitate.
Secretarul comunei face cunoscut presedintelui de sedinta ca acest proiect de
hotarare trebuie aprobat cu majoritate simpla.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 3 proiecte de hotarare se trece la punctul 4 din ordinea de
zi : Cereri, interpelari, raspunsuri.
La acest punct secretarul prezinta adresa nr.5271/07.09.2020 care solicita
numirea persoanelor care vor face parte din consiliul de administratie a scolii, adica un
reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai consiliului local.
Dnii consilieri au aprobat ca reprezentantii consiliului local sa ramana aceleasi
persoane (Iurascu Gina Mariana si Toader Ionel) pana la finalizarea mandatului acestui
consiliul local si noul consiliu sa-si desemneze urmatorii membri dupa validarea
acestuia.
Presedintele sedintei, observand ca nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi,
declara sedinta incheiata si multumeste consilierilor pentru participare.
Dupa declararea incheierii lucrarilor sedintei, secretarul invita consilierii sa
semneze in registrul cu prezenta acestora la sedinta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal .
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