ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 07.12.2020 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 : Neculache Netuta, Stamate Iordan,
Iurascu Gina Mariana, Enache Paraschiv, Mistreanu Ioan, Busteanu Cristian Tudorel,
Danaila Paul, Navalici Anamaria, Paduraru Aurelian, Iacob Vasilica, Iacob Marcela,
Horoi Anina – Georgiana.
Lipseste nemotivat dl. Tecuceanu Paraschiv .
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 6882/ 02.12.2020.
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 11 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 aprobarea rectificarii bugetului local pe anul
2020.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea domnului primar – Moraru
Laurentiu Gigi, ca reprezentant legal al U.A.T. Comuna Foltesti, judetul Galati, in
relatia cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
3. Decizia nr. 32/20.11.2020 a Camerei de Conturi Galati, transmisa
Consiliului local al comunei Foltesti, cu adresa nr. 2571/20.11.2020 .
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 aprobarea rectificarii 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”.
In continuare se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi : Proiect de hotarare
privind desemnarea domnului primar – Moraru Laurentiu Gigi, ca reprezentant legal
al U.A.T. Comuna Foltesti, judetul Galati, in relatia cu Agentia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale (AFIR).
Din nou 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. In continuare
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”.
Presedintele de sedinta trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi : Decizia nr.
32/20.11.2020 a Camerei de Conturi Galati, transmisa Consiliului local al comunei
Foltesti, cu adresa nr. 2571/20.11.2020 .
La acest punct din ordinea de zi secretarul comunei prezinta Decizia nr.
32/20.11.2020 a Camerei de Conturi Galati .
Dupa prezentare se fac discutii .
Dl. Iacob Vasilica afirma ca daca tot s-a adus in discutie problema contractelor
de pasunat si a ciobanilor din localitate, dansul propune sa se faca instiintari cu
perioada de pasunat, deoarece ei pasuneaza toata iarna daca nu ninge.
Dl. Stamate intervine spunand ca in conformitate cu legislatia in vigoare trebuie
sa pasuneze de la sfarsitul lunii octombrie pana la sfarsitul lunii martie, dar nu se
respecta asa ceva.
Dl. Paduraru afirma ca pentru rezolvarea masurilor trebuie analizata legislatia si
rezolvate, deoarece termenele sunt foarte stranse.
In continuare secretarul comunei prezinta doua adrese a Scolii Foltesti care
solicita numirea a trei persoane care sa faca parte din Consiliul de administratie a scolii
si anume : un reprezentant al primarului si doi ai Consiliului local, ce-a de-a doua
solicitand desemnarea unei persoane din cadrul Consiliului local care sa faca parte din
comisia de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul aceleiasi scoli.
Dupa prezentarea adreselor se fac propuneri.
Pentru Consiliul de administratie a scolii au fost propuse dna Navalici Anamaria si
Iurascu Gina Mariana, iar pentru comisia de evaluare si asigurare a calitatii, a fost
propus dl. Paduraru Aurelian.
Nu se mai fac alte propuneri.
Supuse la vot propunerile au fost aprobate 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 .
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