ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 09.11.2020 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 : Busteanu Cristian Tudorel, Danaila Paul,
Navalici Anamaria, Paduraru Aurelian, Iacob Vasilica, Iacob Marcela, Neculache
Netuta, Horoi Anina – Georgiana, Stamate Iordan, Tecuceanu Paraschiv.
Lipseste nemotivat dna. Iurascu Gina Mariana .
La sedinta mai participa si dnii Enache Paraschiv si Mistreanu Ioan, membrii
supleanti care trebuie sa depuna juramantul,
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 6428/ 04.11.2020.
Dupa efectuarea apelului nominal si tinerea evidentei participarii la sedinta a
consilierilor, secretarul comunei, informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita.
In continuare se propune alegerea presedintelui de sedinta. Dnii consilieri au
propus ca presedintele de sedinta sa fie dl.Busteanu Cristian Tudorel, deoarece 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 9 voturi “pentru “ ca dl. Busteanu Cristian Tudorel sa
fie presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi :
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
2.Depunerea juramantului de catre consilierii supleanti, ale caror mandate
au fost validate de judecatorie.
3.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului UAT Comuna
Foltesti, judetul Galati.
4.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Foltesti, judetul Galati.
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .
Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi cu 10 voturi “pentru” .
Presedintele de sedinta, trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi :
Depunerea juramantului de catre consilierii supleanti, ale caror mandate
au fost validate de judecatorie.
In continuare secretarul prezinta incheierea nr. 94/02.11.2020, pronuntata de
Judecatoria Tg. Bujor, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, supleanti.

Dupa prezentare presedintele de sedinta invita consilierii locali, supleanti, ale
caror mandate au fost validate, sa depuna potrivit art.117 alin.(1) din OUG nr. 57/2019,
juramantul : “Jur sa respect Constitutia si legile tarii sis a fac, cu buna-credinta,
tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
Foltesti. Asa sa imi ajute Dumnezeu!”.
Dupa depunerea juramantului fiecare consilier local, va semna juramantul de
credinta in doua exemplare, din care un exmplar se pastreaza la dosarul de constituire,
iar al doilea exemplar se inmaneaza consilierului local ales.
Dupa depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti, se trece la
urmatorul punct din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului
UAT Comuna Foltesti, judetul Galati.
La acest punct presedintele de sedinta face cunoscut faptul ca viceprimarul este
ales prin vot secret, cu majoritate absoluta din randul membrilor consiliului local, la
propunerea primarului sau a consilierilor locali .
Dl. Primar propune pe dl. Busteanu ca viceprimar.
Dl. Paduraru propune pe dl. Iacob vasilica.
Nu se mai fac alte propuneri.
In continuare se completeaza buletinele de vot cu cele doua propuneri si se trece
la operatiunea de votare prin vot secret .
Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunii de votare va fi constituita o
comisie de numarare a voturilor .
Dna Horoi Anina Georgiana propune ca aceasta comisie sa fie constituita din
cate un membru a fiecarei formatiuni politice si propune pe d-na Neculache Netuta,
consilier PSD .
Dl. Paduraru propune pe d-na Iacob Marcela, consilier PNL .
Dl. Mistreanu propune pe d-l Stamate Iordan, consilier ALDE .
Nu se mai fac alte propuneri. Supusa la vot constituirea comisiei de numarare a
voturilor a fost aprobata cu 12 voturi „pentru” .
Dna Neculache Netuta, membra a comisiei de numarare a voturilor impreuna cu
ceilalti membri, trec la desigilarea urnei dupa desfasurarea operatiunii de votare si
intocmesc procesul verbal cu rezultatul votarii, dupa cum urmeaza :
Busteanu Cristian Tudorel consilier PSD – 8 voturi ;
Iacob vasilica
consilier PNL - 4 voturi ;
Este declarat viceprimar dl. Busteanu Cristian Tudorel cu un numar de 8 voturi
„pentru” .
Se adopta hotararea nr.2 a Consiliului local al comunei Foltesti cu 12 voturi
„pentru” .
Se trece la ultimul punct din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Foltesti, judetul
Galati.
Se propun trei comisii de specialitate in urmatoarele domenii de activitate :
a) comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, bugetfinante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii si comert ;
b) comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie-sociala, activitati
sportive si de agrement ;

c) comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si
linistei publice si a drepturilor cetatenilor .
Se supune la vot organizarea unui numar de 3 comisii de specialitate si numarul
de membri pe fiecare comisie, dupa cum urmeaza :
- pentru comisia nr. 1 – 5 membri ;
- pentru comisia nr.2 - 5 membri ;
- pentru comisia nr.3 - 3 membri .
Se aproba cu 12 voturi „pentru”.
In continuare se fac propuneri din randul consilierilor pentru componenta
comisiilor de specialitate .
Pentru comisia nr.1 se propun urmatorii consilieri :
1.Neculache Netuta propune pe Navalici Anamaria
- consilier PSD;
2.Busteanu Cristian Tudorel propune pe Enache Paraschiv consilier
PSD;
3.Iacob Vasilica propune pe Paduraru Aurelian consilier PNL;
4.Danaila Paul propune pe Horoi Anina Georgiana - consilier PSD;
5.Iacob Marcela propune pe Stamate Iordan - consilier ALDE.
Se supune la vot componenta nominala a comisiei nr.1 . Supusa la vot s-a
aprobat cu 12 voturi „pentru”.
Se fac propuneri pentru componenta nominala a comisiei nr.2, dupa cum
urmeaza :
1.Enache Paraschiv
propune pe Tecuceanu Paraschiv -consilier PSD;
2. Horoi Anina Georgiana propune pe Neculache Netuta -consilier PSD;
3. Paduraru Aurelian propune pe Iacob Vasilica consilier PNL;
4. Neculache Netuta propune pe Danaila Paul - consilier PSD;
5. Stamate Iordan propune pe Iacob Marcela - consilier PNL.
Se supune la vot componenta nominala a comisiei nr.2. Supusa la vot s-a
aprobat cu 12 voturi „pentru”.
Se fac propuneri pentru componenta nominala a comisiei nr.3, dupa cum
urmeaza :
1. Paduraru Aurelian propune pe Iurascu Gina Mariana
-consilier PMP;
2. Navalici Anamaria propune pe Busteanu Cristian Tudorel -consilier PSD;
3. Tecuceanu Paraschiv propune pe Mistreanu Ioan - consilier PNL.
Se supune la vot componenta nominala a comisiei nr.3. Se aproba cu 12 voturi
„pentru”.
In continuare d-l. Busteanu Cristian Tudorel, presedintele sedintei face cunoscut
componentilor comisiilor ca este necesar sa-si aleaga fiecare comisie un presedinte si
un secretar. La comisia nr.1 se alege ca presedinte dna Navalici Anamaria si secretar
dna Horoi Anina Georgiana .
La comisia nr.2 se alege presedinte dna Neculache Netuta si secretar d-na Iacob
Marcela, iar la comisia nr.3 se alege presedinte dl. Busteanu Cristian Tudorel si
secretar dna Iurascu Gina Mariana .
Dupa desemnarea presedintilor si secretarilor de comisii se supune aprobarii
hotararea nr.3 a Consiliului local Foltesti.
Supusa la vot s-a aprobat cu 12 voturi „pentru” .

Dl. Busteanu Cristian Tudorel, presedintele sedintei constatand ca s-au epuizat
toate problemele inscrise in ordinea de zi, declara sedinta incheiata si multumeste d-lor
consilieri pentru participare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
BUSTEANU CRISTIAN TUDOREL

SECRETAR GENERAL,
CILICHIDREANU MARIAN

