ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 28.01.2021 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 : Neculache Netuta, Stamate Iordan,
Tecuceanu Paraschiv, Iurascu Gina Mariana, Enache Paraschiv, Mistreanu Ioan,
Busteanu Cristian Tudorel, Danaila Paul, Navalici Anamaria, Paduraru Aurelian, Iacob
Vasilica, Iacob Marcela si Horoi Anina – Georgiana.
La sedinta participa dnele. Budescu Mihaela Gabriela si Istrate Ruxandica
Minodora cetateni ai comunei Foltesti, judetul Galati, care vor sa expuna Consiliului
local cateva probleme personale.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 340/ 22.01.2021.
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 12 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 Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local al comunei Foltesti, judetul Galati.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de
consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile juridice ale comunei sau ale
consiliului local al comunei Foltesti, judetul Galati, precum si de avizare contracte.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al
comunei Foltesti, judetul Galati, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare pe anul 2021.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea S.F. (studiu de fezabilitate) –
« Amenajare loc de joaca situat in sat Stoicani, comuna Foltesti, judetul.
5.Proiect de hotarare privind atribuirea unui drept de uz si servitute in baza Legii
nr. 123/2012 pentru suprafata de 24,62 mp de teren catre Distributie Energie Electrica
Romania S.A. Cluj Napoca – S.D.E.E..
6.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici
si persoanalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Foltesti si a serviciilor publice de interes local.

7.Proiect de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. (documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii) – « Amenajare santuri betobate in sat Foltesti si sat Stoicani,
comuna Foltesti, judetul Galati » .
8.Proiect de hotarare privind insusirea Devizului general reactualizat al
P.T. (Proiect tehnic) – „Asfaltare drumuri locale in comuna Foltesti, judetul Galati”.
9.Proiect de hotarare privind asigurarea contravalorii transportului, copiilor de
varsta scolara cu dizabilitati, de pe raza UAT Comuna Foltesti, incadrati in grad de
handicap grav – cu asistent personal, care urmeaza o forma de invatamant la scolile
speciale din judetul Galati.
10.Cereri, interpelari, raspunsuri .
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .
Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi cu 13 voturi “pentru” .
Presedintele de sedinta, trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi : Proiect de
hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
local al comunei Foltesti, judetul Galati.
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
13 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 simpla.
Supus la vot s-a aprobat cu 13 voturi “pentru”.
In continuare se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi : Proiect de
hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta
si/sau de reprezentare in litigiile juridice ale comunei sau ale consiliului local al comunei
Foltesti, judetul Galati, precum si de avizare contracte.
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
13 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 13 voturi “pentru”.
Presedintele de sedinta trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al
comunei Foltesti, judetul Galati, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare pe anul 2021.
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
13 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 13 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 S.F. (studiu de
fezabilitate) – « Amenajare loc de joaca situat in sat Stoicani, comuna Foltesti, judetul.
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
13 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 13 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
atribuirea unui drept de uz si servitute in baza Legii nr. 123/2012 pentru suprafata de
24,62 mp de teren catre Distributie Energie Electrica Romania S.A. Cluj Napoca –
S.D.E.E..
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
13 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 13 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 5 proiecte de hotarare se trece la punctul 6 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici
si persoanalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Foltesti si a serviciilor publice de interes local.
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
13 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 13 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea D.A.L.I. (documentatie de avizarea lucrarilor de interventii) – « Amenajare
santuri betobate in sat Foltesti si 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
13 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 13 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 7 proiecte de hotarare se trece la punctul 8 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind insusirea Devizului general reactualizat al
P.T. (Proiect tehnic) – „Asfaltare drumuri locale in 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
13 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 13 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr. 9 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
asigurarea contravalorii transportului, copiilor de varsta scolara cu dizabilitati, de pe
raza UAT Comuna Foltesti, incadrati in grad de handicap grav – cu asistent personal,
care urmeaza o forma de invatamant la scolile speciale din 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
13 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 13 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 9 proiecte de hotarare se trece la ultimul punct din ordinea
de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri.
La acest punct dl. Paduraru solicita o lista cu toate investitiile incepute si
finalizate dar si in curs de executie pentru o perioada de 5 ani in urma.
Dl. primar raspunde dlui Paduraru, sa solicite in scris acest lucru si i se va
raspunde.

Dl. Mistreanu intreaba cand se face drumul de la dispensarul veterinar si Moara
care duce spre terenul de fotbal si tot dansul intreaba cand se face amanajamentul
silvic sa curatam padurea, sa facem rost de lemne pentru scoala, gradinita, dispensar,
primarie?
Dl. primar raspunde dlui Mistreanu ca trebuie sa le luam pe rand.
In continuare dl. presedinte de sedinta ii acorda cuvantul dnei Budescu sa-si
expuna nemultumirile.
Dna Budescu afirma ca a solicitat stimulentul de risc si nu i sa acordat, a solicitat
sa se acorde sporul de conditii vatamatoare de 15 % pentru asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav si nu s-a acordat si a facut cerere pentru plata
cv/terapiilor efectuate cu fiul acesteia, incadrata in grad de handicap grav si nu a primit
raspuns in termen legal.
Dupa prezentarea solicitarilor, secretarul comunei raspunde ca pentru stimulentul
de risc, primaria a facut demersuri in sensul ca a facut adrese la diverse institutii
implicate si a primit ca raspuns ca se asteapta initierea unui act normativ care sa
desluseasca cine beneficiaza si cine nu, raspunsuri pe care le-ati primit si dvs. in copie
xerox.
In ceea ce priveste sporul de conditii vatamatoare, cei care au facut solicitare in
scris au primit raspuns in sensul ca asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav
nu beneficiaza de acest spor, dvs. nu va numarati printre acesti beneficiari.
Pentru ultima solicitare, secretarul raspunde ca din discutiile cu dna avocat, a
reiesit ca a trimis raspunsul in termenul legal, dar daca nu a ajuns la dvs. o sa
verificam, poate a fost transmis la avocata pe care o aveati dvs. la acel moment.
Dupa finalizarea discutiilor dl. presedinte acorda cuvantul dnei Istrate care
solicita acordarea sporului de conditii vatamatoare si in sprijinul celor spuse de dansa
vine cu un raspuns de la Consiliul Judetean Galati, care ii da dreptate si o trimite la
angajator, adica la Primaria Foltesti.
Tot dansa afirma ca a fost la dl. primar cu raspunsul cu o zi inainte si dl. primar
nu a facut niciun demers in acest sens, de aceea a venit la Consiliul local.
Dl. presedinte de sedinta o roaga pe dna Istrate sa citeasca raspunsul primit de
la Presedintele Consiliului Judetean Galati.
Dna Istrate a rabufnit, spunand ca dansa nu poate sa prezinte acel material ca
nu este sluga si s-a deplasat la masa dlui primar, lasand raspunsul acolo .
Dl. Stamate a intervenit spunand ca acest comportament al dnei nu este unul
corect ca nimeni de acolo nu este sluga nimanui, dar ca sa soliciti ceva trebuie sa-ti
expui problema si daca afirmi ca ai si un raspuns pozitiv in sensul acesta trebuie sa-l
prezinti consiliului local, in cazul de fata.
Dl. primar intervine spunand ca raspunsul dnei a fost vazut de dansul cu o zi
inainte, dar acel raspuns nu este unul care sa o indeptateasca pe dna in a primi acel
spor si da, intradevar in incheierea raspunsului o trimite la angajator ca nu este
Consiliul Judetean angajatorul dansei, dar nimic mai mult.
Dl. Stamate intervine din nou afirmand ca toti cetatenii care nu sunt multumiti de
raspunsul dat de autoritati se pot adresa instantei de judecata in ultima instanta si daca

instanta acorda dreptate toti decidentii din tara asta trebuie sa puna in aplicare
hotararile judecatoresti care sunt definitive.
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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