ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 10.03.2021 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, Iacob Vasilica, Iacob
Marcela si Horoi Anina – Georgiana.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 1139/ 05.03.2021.
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 11 voturi “pentru “ ca dl. Danaila Paul sa fie
presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi, modificat :
1. 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 .
2. Proiect de hotarare privind modificarea contractelor de concesiune a
pasunii proprietate publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati .
3. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru
achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Scoli al Romaniei.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei „Plan Urbanistic
General – Actualizare, comuna Foltesti, judetul Galati”.
5. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului
de consilier local al dlui PADURARU AURELIAN, precum si vacantarea locului de
consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Foltesti, judetul Galati.
6. Cereri, interpelari, raspunsuri.
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .
Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi, modificat cu 12 voturi “pentru” .
Presedintele de sedinta, trece la punctul nr. 1 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 .
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 modificarea contractelor de concesiune a pasunii proprietate publica a
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 simpla.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor doua proiecte de hotarare, presedintele de sedinta trece la
punctul nr. 3 din ordinea de zi : proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru achiziţia
produselor şi a contractelor/acordurilor de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative, aferente Programului pentru Scoli al Romaniei.
Si 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 simpla.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
In continuare se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi : proiect de
hotarare privind aprobarea documentatiei „Plan Urbanistic General – Actualizare,
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.
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. 5 din ordinea de zi : proiect
de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local
al dlui PADURARU AURELIAN, precum si vacantarea locului de consilier local din
cadrul Consiliului local al comunei Foltesti, judetul Galati si 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 simpla.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 5 proiecte de hotarare se trece la ultimul punct din ordinea
de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri.
La acest ultim punct secretarul general al comunei prezinta adresa Camerei de
Conturi Galati care face cunoscut faptul ca Raportul privind finantele publice locale ale
judetului Galati pe anul 2019 a fost aprobat prin Hotararea Plenului Curtii de conturi a
Romaniei nr. 646/22.12.2020 si a fost publicat oficial pe site-ul Curtii de Conturi a
Romaniei.
Dupa prezentare nu sunt discutii.
Dna Navalici intreaba cum putem face o structura de paza pe raza localitatii, sau
sa infiintam Politia Locala.
Secretarul comunei intervine spunand ca aceste structuri de paza sunt sustinute
financiar de primarie.
Dl. Mistreanu afirma ca montarea camerelor de supraveghere ajunge la o
cheltuiala mai mica .
Dl. Primar raspunde ca la Mastacani se implementeaza o ideea de paza prin
paza cu o firma de paza sau cu paza proprie si vom vedea daca este rentabil si putem
sustine financiar aceasta cheltuiala, paza trebuie neaparat dar vom vedea cum si pe ce
buget ne vom axa.
Dl. Iacob Vasilica intreaba de ce la investitiile acestea de drumuri nu se fac
poduri de acces la toti cetatenii ?
Dl. Primar raspunde ca la momentul cand a fost facut proiectul, au fost stabilite
poduri doar celor care aveau poarta mare de intrare in curte.
Dl. Iacob V. sustine in continuare ca pentru cei care nu au avut poarta mare de
acces in gospodarie ce se intampla.
Dl. Primar raspunde din nou dlui Iacob V. afirmand ca la momentul respectiv cei
care nu au avut poarta mare de acces nu sau prevazut poduri, urmand sa vedem ce
putem face pe viitor.

Dl. Stamate intervine spunand ca se poate face un act aditional si se
suplimenteaza proiectul.
Dl. Primar raspunde ca nu se poate, deoarece proiectul este pe fonduri europene
si daca suplimentam podurile plata va fi facuta din bugetul local si daca suplimentam
trebuie sa facem un alt proiect care trebuie avizat si dureaza.
In incheierea discutiilor dna Iurascu spune ca a auzit prin sat ca au fost
organizate concursuri de ocupare a unor functii la primarie si nu toata lumea a stiut, mai
ales cel pentru care erau obligatorii studii medii si solicita o mai buna trasparentizare a
acestor informatii.
Dl. Primar raspunde ca aceste concursuri au fost facute publice si da postul a
fost ocupat de o fina a dansului de cununie, dar concursul s-a organizat cum trebuie,
fara influente.
Secretarul comunei face cunoscut faptul ca toate concursurile sunt publicate
conform legislatiei in vigoare si toti cei interesati sa ocupe o functie, pot accesa cu
usurinta aceste publicatii.
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 .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
DANAILA PAUL

SECRETAR GENERAL,
CILICHIDREANU MARIAN

