ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 19.11.2020 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, Enache
Paraschiv, Mistreanu Ioan, Busteanu Cristian Tudorel, Danaila Paul, Navalici Anamaria,
Paduraru Aurelian, Iacob Vasilica, Iacob Marcela, Horoi Anina – Georgiana.
Lipsesc nemotivatl dnii. Stamate Iordan, Tecuceanu Paraschiv si Neculache
Netuta.
La sedinta participa dna. Budescu Mihaela Gabriela, cetatean al comunei
Foltesti, judetul Galati, care vrea sa expuna Consiliului local o problema personala.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 6595/ 13.11.2020.
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 aprobarea rectificarii bugetului local pe anul
2020 si a bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2020 .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de
inchiriere nr.6045/2015 pentru spatiu desfasurare activitati de farmacie, situat in Cv 48,
P 606 din satul Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati .
3. 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).
4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.T. (proiect tehnic) –
Finalizare lucrari teren multisport in sat Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.T. (proiect tehnic) –
Amenajare teren multisport sat Stoicani, comuna Foltesti, judetul Galati.
6. Cereri, interpelari, raspunsuri .
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. 1 din ordinea de zi :

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 si a
bugetului finantat integral din venituri proprii 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
10 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 10 voturi “pentru”.
In continuare se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi : Proiect de hotarare
privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.6045/2015 pentru spatiu
desfasurare activitati de farmacie, situat in Cv 48, P 606 din satul Foltesti, comuna
Foltesti, judetul Galati .
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
10 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 10 voturi “pentru”.
Presedintele de sedinta trece la punctul nr. 3 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
10 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 10 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor trei proiecte de hotarare, presedintele de sedinta trece
la punctul nr. 4 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea P.T. (proiect
tehnic) – Finalizare lucrari teren multisport in sat Foltesti, comuna Foltesti, judetul
Galati .
Si la acest punct, 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
10 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 10 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea P.T. (proiect tehnic) – Amenajare teren multisport sat Stoicani, comuna
Foltesti, judetul Galati.
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
10 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 10 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 5 proiecte de hotarare se trece la punctul 6 din ordinea de
zi : Cereri, interpelari, raspunsuri
Dl. Iacob Vasilica propune sa se faca o statie de asteptare pentru calatori in
centrul satului din Stoicani, care sa fie folosita si de elevii scolilor cand asteapta
microbuzul scolar.
Dl. Primar raspunde ca in doua saptamani vom avea acea statie de autobuz.
Dl. Iacob Vasilica propune in continuare ca pentru a se infrumuseta comuna sa
scapam de acele puncte de colectare a gunoiului selectiv, prin desfiintare.
Dna contabil intervine spunand ca acele puncte la momentul cand au fost
construite au costat 30.000 lei fiecare, au fost finantate din fonduri europene si nu pot fi
desfiintate.
Dl. Primar raspunde ca din acele puncte au fost ridicate pubelele si speram ca
cetatenii sa nu mai depoziteze gunoi acolo.
Dl. Paduraru intervine spunand ca noi ca stat avem probleme cu selectarea
gunoiului, dar mai devreme sau mai tarziu o sa fim amendati pentru ca nu respectam
selectia gunoiului si propune sa se faca o actiune de educare a populatiei din localitate
si sa le explicam ca din anumite gunoaie se face compost intr-un colt al gospodariei
fiecaruia .
Dna Navalici afirma ca este greu cu educarea si pana la compost e problema
guniului din sant si avem foarte multe pet-uri si hartii.
Dl. Paduraru insista spunand ca e bine sa se faca niste pliante referitoare la
gunoi si selectarea acestuia, iar consilierii sa se deplaseze pe sectoare si sa imparta
acele pliante pe baza de semnatura.
Dna Budescu care participa la sedinta ca si cetatean al comunei solicita cuvantul
presedintelui de sedinta, afirmand ca se vorbeste despre gunoiul selectiv, dar nu vorbiti
de persoanele cu dizabilitati care folosesc pampersi si pe viitor poate nu se mai ridica
acest produs ca nu este gunoi menajer si din punctul dansei de vedere ar fi o problema

ca persoanele cu dizabilitati folosesc aceste produse si nu au unde sa le depoziteze,
cum ar fi si cazul dansei ca si exemplu.
Dl. Primar raspunde ca nu au fost probleme de acest gen la nivelul localitatii
nostre.
In continuare dna Budescu face cunoscut consiliului local ca are depuse mai
multe solicitari la primarie, consilierii mai vechi cunoscand problemele dansei si anume
ca a solicitat ajutor pentru transportul copilului care este o persoana cu dizabilitati, de la
domiciliu pana la scoala speciala din Galati la care este inscris, dar UAT-ul nu a
considerat ca e legal sa deconteze acest drept si a avut loc un proces la care dansa a
castigat pentru anul 2018 – 2019.
Ptr. anul 2019 – 2020 a facut cerere sa se plateasca pe perioada cat a fost
copilul la scoala si a fost solicitata o adeverinta de catre primarie, din care sa reiasa
daca a fost la scoala pe perioada pandemiei.
Dna contabil intervine spunand ca acea sentinta era pentru anul 2018 – 2019, iar
pentru anul 2019-2020 nu avem o baza legala si am solicitat dnei avocat sa depuna un
referat sa spuna daca este legal sa platim acea suma solicitata de dvs. pentru anul
2019 – 2020.
Dl. Paduraru intreaba daca in acea sentinta este trecuta o perioada stricta si
daca in aceasta este trecuta perioada 2018 – 2019, atat se poate aplica.
Dna Budescu ridica problema burselor scolare ca sunt in cuantum prea mic si
spune dansa in alte judete ajung si la 450 lei/luna.
Dl. Primar raspunde ca in functie de cati bani o sa avem in bugetul de anul viitor
vom hotara in consecinta.
Dna Budescu propune ca la stabilirea bugetului de anul viitor, consiliul local sa
se gandeasca si sa stabileasca si burse speciale pentru copii cu dizabilitati.
Tot dansa propune sa se plateasca sporul de vatamare asistentilor personali ai
pers. cu handicap grav si stimulul de risc si celor cu indemnizatii de handicap grav.
Secretarul comunei raspunde dnei Budescu ca de respectivul spor beneficiaza
doar asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav profesionisti, iar cei care au
depus cereri au primit raspuns, cat despre stimulul de risc asteptam clarificari de la
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in perioada urmatoare, care sa identifice
categoriile de beneficiari si asigurarea surselor de finantare.
Dna Budescu spune ca de acest spor beneficiaza asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav din alte judete si sunt si hotarari judecatoresti castigate
pentru acest scop.
Dl. Paduraru afirma ca nu se pot folosi acele sentinte de toti asistentii personali
din toata tara, ci numai de cei care au solicitat si sunt trecuti in acele sentinte, iar cei
care se cred nedreptatiti pot deschide actiuni in instanta si pot solicita sa se tina cont
de acele sentinte castigate in alte spete ca si precedent.
Tot dansul solicita ca la urmatoarea sedinta sa se faca cunoscut consiliului local
numarul de persoane asistate social (beneficiari ai VMG), numarul de asistenti personali
ai persoanelor cu handicap grav si ai celor care beneficiaza de indemnizatii de insotitor.
Dna Budescu propune ca sedintele consiliului local sa fie incarcate in mediul online si sa aiba acces cetatenii ca nu pot veni sa participe la toate sedintele publice.
Dl. Primar raspunde ca o sa fie luata in calcul propunerea dansei.

Dna Navalici intervine afirmand ca aceasta cerere genereaza costuri din partea
institutiei si crede ca este exagerata.
In continuare secretarul comunei prezinta adresa nr. 2389/2017/16.11.2020 a
Camerei de Conturi Galati, de inaintare a Deciziei nr. 31/2017/3/16.11.2020, decizia si
Raportul de follow-up nr. 6015/15.10.2020 .
Dupa prezentarea Deciziei si a Raportului de follow-up nu se fac discutii.
In continuare secretarul comunei prezinta cererea doctorilor de la CMI Foltesti
care solicita lemne pentru incalzirea cabinetelor medicale pe timp de iarna.
Dupa prezentare se fac discutii.
Dl. Mistreanu afirma ca dansul vrea in sat un doctor cu program.
Dl. Primar raspunde ca mai mult decat fac cei doi doctori de familie nu putem
face . Am facut interventii la colegiul medicilor si au spus ca nu sunt doctori care sa
poata veni la Foltesti si sa faca program mai mult.
Dl. Paduraru intervine spunand ca daca dansul aduce un doctor care promite mai
mult, actualii doctori vor ceda pacientii ?
Dl. Primar raspunde ca nu poate rezolva acest aspect deoarece nu tine de
atributiile noastre.
Dna Horoi propune ca la urmatoarea sedinta sa fie invitati dnii doctori sa vedem
cum sta treaba si sa raspunda solicitarilor consiliului local .
Supusa la vot cererea dlor doctori pentru lemne a fost aprobata cu 10 voturi
« pentru ».
Dna Iurascu intreaba ce s-a mai facut cu solicitarea profesorilor de a se
achizitiona laptopuri ?
Dl. Primar raspunde ca se fac eforturi pentru a se monta camere video in toate
clasele si profesorii sa vina la scoala pentru a preda elevilor pe perioada de pandemie
cand acestia sunt on-line, incat sa dispara discutiile ca profesorii preda de acasa si
posteaza sau afiseaza harti sau alte materiale didactice pe faianta din bucatarie.
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 ,
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