ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 17.02.2021 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.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 743/ 11.02.2021.
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.Danaila Paul, 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. Danaila Paul 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. Proiect de hotarare privind initierea concesionarii prin licitatie publica
a suprafetei de 188, 3703 ha teren arabil, proprietate publica a UAT comuna Foltesti,
judetul Galati.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor actualizate pentru
spatiile concesionate / inchiriate din cadrul Dispensarului Medical al comunei Foltesti,
judetul Galati.
4. 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 alegerea presedintelui de sedinta .
La acest numar, presedintele de sedinta afirma ca primul punct din ordinea de zi
a fost aprobat la inceputul sedintei si se trece la punctul nr.2 din ordinea de zi : Proiect
de hotarare privind initierea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 188, 3703
ha teren arabil, proprietate publica a UAT comuna 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 absoluta.
Inainte de a fi supus votului proiectul de hotarare, se fac discutii.
Dl. Stamate propune ca perioada concesionata sa fie de 4 ani cu posibilitatea
prelungirii si nu 10 ani asa cum a fost propunerea dlui primar.
Supusa la vot propunerea dlui Stamate a fost aprobata cu 13 voturi “pentru” .
Dl. Iacob propune construirea unui pod sau sa se faca in asa fel incat sa existe
acces la acel teren din balta cu utilajele agricole fara sa existe pericolul rasturnarii in
canal.
Dl. Stamate mai propune ca in interiorul contractului de concesiune sa se
modifice termenul de plata al redeventei, in asa fel incat sa se plateasca dupa recoltat si
nu inainte.
Secretarul comunei intervine spunand ca termenul este facut in asa fel incat
pentru primul an, la 90 de zile de la data incheierii contractului sa se achite 20 % din
redeventa, restul de 80% sa se achite pana la 30.07.2021, iar incepand cu anul 2 sa se
achite pana la 30.03. ale anului.
De ce s-a facut asa : garantia este conform contractului cadru, iar restul de 80%
se achita dupa recoltatul paioaselor, tinand cont ca fermierul care concesineaza nu este
la inceput si isi incepe activitatea concesionad terenul primariei, deci are si alte terenuri
pe care le lucreaza si ar trebui sa aiba la nivelul fermei si teren infintat cu paioase.
Incepand cu al doilea an incepe sa primeasca si subventia agricola si de aceea
am stabilit aceste termene .
Termenele de plata sa intelegeti foarte bine, sunt facute pentru si in interesul
concedentului si nu a concesionarului, iar dvs. dle Stamate ganditi mai mult sa-i fie bine
fermierului si nu autoritatii contractante, adica dvs. propuneti si votati ca si consilier
local si nicidecum ca fermier ce sunteti.
Dupa discutiile purtate se trece la aprobarea proiectului de hotarare care trebuie
aprobat cu majoritate absoluta..
Supus la vot s-a aprobat cu 13 voturi “pentru”.
In continuare se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi : Proiect de hotarare
privind aprobarea tarifelor actualizate pentru spatiile concesionate / inchiriate din cadrul
Dispensarului Medical al comunei 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
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
ultimul punct din ordinea de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri.
La acest punct secretarul comunei prezinta cererea nr. 509 din 01.02.2021, a
dnei Dobrea Maria care sesizeaza unele aspecte legate de ferma zootehnica existenta in
incinta fostului CAP, in imediata vecinatate a locuintei dansei.
Dupa prezentare dl. Stamate afirma ca dl. primar ar trebui sa faca investigatii si
sa raspunda dnei, conform legii si nu consiliul local ca nu este de competenta acestuia.
Dl. primar raspunde dlui Stamate ca dna Dobrea o sa primeasca cu certitudine
un raspuns la petitia adresata primarului si consiliului local.
Dl. Danaila Paul, 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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