ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 12.04.2021 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.
Mai participa ca invitat si dl Popa Danut, consilier supleant care urmeaza sa
depuna juramantul .
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 1852/ 06.04.2021.
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. Depunerea juramantului de catre dl. Popa Danut, consilier supleant, al
carui mandat a fost validat de judecatorie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul
2021,repartizarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole si subcapitole,
aprobarea veniturilor si cheltuielilor din activitati finantate integral din venituri proprii pe
anul 2021.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a
bugetului local al comunei Foltesti si a contului anual de executie al bugetului finantat
partial sau integral din venituri proprii si subventii pe anul 2020.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarul burselor
care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Foltesti,
judetul Galati .
5. 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.
6. Proiect de hotarare privind implementarea prevederilor art. 17 din
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare .

7. Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile de la nivelul
UAT Comuna Foltesti, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta
domestica.
8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
9. 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 : Depunerea
juramantului de catre dl. Popa Danut, consilier supleant, al carui mandat a fost validat
de judecatorie.
La acest punct presedintele de sedinta ii acorda cuvantul secretarului general al
comunei, pentru a prezenta Incheierea nr. 18 din 24.03.2021 a Judecatoriei Tg. Bujor
prin care se valideaza mandatul de consilier supleant al dlui Popa Danut.
Dupa prezentarea incheierii, presedintele de sedinta il invita pe dl. Popa Danut
sa depuna juramantul.
Dupa depunerea juramantului se trece la punctual nr. 2 din ordinea de
zi : Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, repartizarea
veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole si subcapitole, aprobarea veniturilor
si cheltuielilor din activitati finantate integral din venituri proprii 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
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.
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 contului anual de executie a bugetului local al comunei Foltesti si a
contului anual de executie al bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii si
subventii 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
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 doua proiecte de hotarare, presedintele de sedinta trece la
punctul nr. 4 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si
numarul burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din
comuna Foltesti, judetul Galati .

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
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. 5 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.
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”.
Presedintele de sedinta trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi : Proiect de
hotarare privind implementarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind
regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare 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
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.
Inaintea votarii se fac discutii.
Dl. primar face cunoscut faptul ca aceasta hotarare trebuia data din anul 2019,
anul trecut am luat amenda si vrem sau nu, trebuie sa adoptam aceasta hotarare.
Dl. Stamate propune ca taxa pentru persoane fizice sa fie de 20 lei pentru familii
de la doi membri in sus si 10 lei ptr. persoanele singure.
Dna Neculache propune ca taxa sa ramana asa cum a fost propusa de dl. primar,
adica pentru persoane fizice sa fie de 40 lei pentru familii de la doi membri in sus si 20
lei ptr. persoanele singure.
Dl. primar aduce in discutie ca inainte de a se face alte propuneri sau sa se
aprobe propunerile, dansul vrea sa faca cunoscut faptul ca cheltuielile efectuate la
serviciul de salubritate sunt foarte mari si nu se acopera nici cu aceste majorari de taxe

si trebuie sa fim drepti cu noi, deoarece la un eventual control nu stim cum vom
justifica aceste cheltuieli.
Dupa toate discutiile, supus la vot s-a aprobat cu 7 voturi “pentru”, 5 voturi
“impotriva (Enache Paraschiv, Popa Danut, Iacob Vasilica, Iacob Marcela si Stamate
Iordan) si o abtinere (Mistreanu Ioan).
Dupa aprobarea celor 5 proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 7 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile de la nivelul
UAT Comuna Foltesti, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta
domestica.
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. 8 din ordinea de zi : Proiect de
hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
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.
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 6 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 inregistrata sub nr. 2571/1/2020/30.03.2021, care este adresata
Consiliului Local al comunei Foltesti .
Conform adresei de mai sus, secretarul comunei prezinta Consiliului local
Raportul de follow-up inregistrat sub nr. 1259/12.03.2021 si Decizia nr.
32/2020/1/30.03.2021.
Dupa prezentare nu se fac discutii de catre dnii consilieri, dl. Primar facand
cunoscut faptul ca unele din masuri au fost rezolvate, urmand si celelalte sa se rezolve
cat mai urgent posibil pentru a ne incadra in termene.
Dupa prezentarea acestora catre Consiliul local, secretarul comunei a inaintat dlui
primar actele ce au facut obiectul masurilor dispuse de Camera de Conturi Galati .
Tot la acest punct dl. Danaila Paul intreaba ce putem face ca dnii doctori din
localitate sa se implice mai mult in rezolvarea problemelor de sanatate ale cetatenilor.

Dl. Stamate intreaba daca dl. Doctor se implica in a vaccina cetatenii pentru
acest COVID ?
Dl. Mistreanu intreaba ce chirie sa stabilit la cabinetele medicale de la Foltesti.
In continuarea sedintei secretarul comunei prezinta adresa Scolii Foltesti care
solicita sprijin in angajarea unei persoane care sa aiba atributii de paznic la Scoala
Foltesti.
Dl. Iacob Vasilica intreaba daca paznicul e necesar tot timpul sau doar pentru
perioada functionarii programului la scoala ?
Tot dl. Iacob V. propune sa facem investigatii sa vedem cat costa o firma sa faca
paza sau un paznic angajat.
Dl. Popa propune sa se solicite oferte pentru a vedea cat costa un paznic de la o
firma de paza si dupa aceea discutam .
Dl. Stamate afirma ca nu crede ca ne permite bugetul, plata unui paznic catre o
firma de paza.
Dupa toate discutiile purtate, supusa la vot solicitarea Scolii Foltesti a fost
aprobata cu 12 voturi « pentru » si o « abtinere » (Horoi).
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.
Dupa declararea incheierii lucrarilor sedintei, secretarul invita consilierii sa
semneze in registrul cu prezenta acestora la sedinta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
DANAILA PAUL

SECRETAR GENERAL,
CILICHIDREANU MARIAN

