ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 31.08.2020 in cadrul sedintei extraordinare 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, Toader Ionel si Tecuceanu
Paraschiv.
Lipseste nemotivat dl. Stamate Iordan.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 4996/ 25.08.2020.
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 si a
bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020.
2. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al comunei Foltesti pentru
modernizarea drumurilor de interes public de catre S.C. DRAGHIESCU PARTNERS
SRL si instituirea servitutii de trecere a cablului de racordare a unui parc eolian ce va fi
construit si administrat de catre SC Draghiescu Partners SRL.
3. Proiect de hotarare privind atribuirea unui drept de uz si servitute in
baza Legii nr. 123/2012 a unei suprafete de teren de 11,35 mp catre Societatea de
Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord – S.D.E.E. Galati.
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 si a bugetului
finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii 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 Iurascu intreaba daca se dau bani ptr. Achizitionarea de tablete pentru
elevi?
Dna primar raspunde ca da se incearca sa se acorde fonduri pentru asa ceva si
cand se vor face demersuri pentru accesarea fondurilor europene a sa-si recupereze
banii.
Dna Iurascu, aduce in discutie ce se spunea intr-o sedinta anterioara si anume
de un tunel dezinfectant si intreaba daca se mai achizitioneaza?
Dan primar raspunde ca nu se stie cat de eficient este acest tunel si de accea se
merge in continuare pe masti si dezinfectant.
Dna iurascu intreaba cine achizitioneaza masti si dezinfectant?
Dna primar raspunde ca mastile si dezinfectantul se achizitioneaza cu bani de la
scoala din bugetul lor si cand nu vor mai avea o sa suplimentam.
In continuare se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi : Proiect de hotarare
privind acordul Consiliului local al comunei Foltesti pentru modernizarea drumurilor de
interes public de catre S.C. DRAGHIESCU PARTNERS SRL si instituirea servitutii de
trecere a cablului de racordare a unui parc eolian ce va fi construit si administrat de
catre SC Draghiescu Partners SRL.
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 atribuirea
unui drept de uz si servitute in baza Legii nr. 123/2012 a unei suprafete de teren de
11,35 mp catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord – S.D.E.E.
Galati.

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 absoluta.
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 cererea S.C. MOPAL STEMO SRL care solicita
reducerea taxei de pasunat, avand in vedere contextul actual de seceta prelungita.
Secretarul comunei afirma ca suprafetele de pasune nu au intrat la control nici
la comisia care s-a deplasat pentru constatarea pagubelor la culturile agricole, iar
redeventa este stabilita prin licitatie, castigand cel care ofera mai mult, astfel redeventa
pe hectar este diferentiata.
Un alt aspect al pasunii in discutie este ca aceasta este situata pe balta si nu s-a
uscat in urma secetei.
Dl. Dinu propune sa se mai astepte sa vedem ce se intampla la nivelul judetului
si apoi o sa luam o hotarare pentru toti crescatorii de ovine care au concesionata
pasune de la primarie.
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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