ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 23.12.2020 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 : Stamate Iordan, Tecuceanu Paraschiv,
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 dna. 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. 7171/ 17.12.2020.
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 stabilirea taxelor si impozitelor locale la
nivelul comunei Foltesti, judetul Galati, pentru anul fiscal 2021.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
3. Proiect de hotarare privind acordarea in administrarea Consiliului
Judetean Galati, a unui imobil – teren, apartinand domeniului public al UAT Comuna
Foltesti, judetul Galati.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul
2021 – 2022 la nivelul UAT Comuna Foltesti, judetul Galati.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni a lucrarilor de
interes local ce vor fi efectuate in anul 2021 de beneficiarii de ajutor social.
6. 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 stabilirea taxelor si impozitelor locale la nivelul comunei Foltesti, judetul
Galati, pentru anul fiscal 2021.

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”.
In continuare se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi : Proiect de
hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Din nou 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. 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”.
Presedintele de sedinta trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi :
Proiect de hotarare privind acordarea in administrarea Consiliului
Judetean Galati, a unui imobil – teren, apartinand domeniului public al UAT 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
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”.
Dupa aprobarea celor trei proiecte de hotarare, presedintele de sedinta trece
la punctul nr. 4 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea retelei
scolare pentru anul 2021 – 2022 la nivelul UAT 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
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”.
Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de actiuni a lucrarilor de interes local ce vor fi efectuate in anul
2021 de beneficiarii de ajutor social.
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”.
Dupa aprobarea celor 5 proiecte de hotarare se trece la punctul 6 din ordinea de
zi : Cereri, interpelari, raspunsuri.
Dl. Paduraru afirma ca referitor la punctul anterior din ordinea de zi dansul este
de parere ca cei de la venitul minim garantat ar trebui sa presteze lucrari doar pe
domeniul public din fata locuintelor batranilor si celor care nu locuiesc efectiv acolo si
totodata propune ca la urmatoarea sedinta sa se faca o hotarare cu obligatiile care le au
cetatenii fata de curatenia din imediata vecinatate a proprietatii, care sa prevada si
sanctiuni, si in acelasi timp sa fie si verificati.
Tot la acest punct presedintele de sedinta ii permite dnei Budescu sa spuna ce
are de adus la cunostinta consiliului local.
Dna Budescu afirma ca a depus niste cereri pentru plata transportului pentru
lunile Sept si Oct 2020 si nu a primit nimic in schimb.
Dl. Viceprimar raspunde dnei Budescu ca biletele pentru transportul fiului dansei
de la domiciliu pana la scoala si retur se deconteaza de Scoala speciala Ctin Pufan.
Dl. Primar intervine spunand ca o sa se consulte cu dna vocat si vom face o
hotarare care sa ii acorde dreptul dnei sa deconteze transportul .
Dna Budescu spune ca era frumos sa primeasca un raspuns scris sau banii ptr.
transport in termen de 30 de zile.
Dl. Stamate ridica si dansul alta problema a unei familii cu probleme grave de la
Stoicani a dlui Iacob Dumitru, zis DUDUCA care nu are venituri, are mai multi copii si
sotia a decedat, solicitand de mai multe ori ajutorul asistentului social din cadrul
primariei dar nu s-a rezolvat nimic.
Dl. Primar ii propune dlui Stamate sa il angajeze pe acest domn Iacob ca parca
lucreaza la dvs. pe tractor si astfel rezolvam una din probleme, cea a veniturilor.
Dl. Stamate il intreaba pe dl. Primar daca dansul are toate persoanele din
depozitul de lemne angajate?
Dl. Primar raspunde dlui Stamate ca da, sunt angajatii dansului cu forme legale.
In incheierea discutiei dl. Stamate propune ca la urmatoarea sedinta sa vina dna
avocat sa ne cunoastem si sa punem la punct mai multe probleme.

In continuare dl. Mistreanu ridica problema platii taxei de gunoi si anume: “eu
am platit in fiecare an datoriile la primarie si nu mi-a spus nimeni ca am de platit
gunoiul si acum sa ma trezesc ca am multe penalitati si majorari” si il intreaba pe dl.
primar daca este corect?
Dl. primar raspunde ca in decursul anilor sau facut instiintari de plata, somatii,
etc. si nu puteti spune ca pana acum nu s-a stiut.
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

