ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 18.05.2021 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, Popa Danut, 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. 2965/ 11.05.2021.
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.Enache Paraschiv, 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. Enache Paraschiv sa fie
presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 .
2. Proiect de hotarare privind atribuirea unui drept de uz si servitute
In baza Legii nr. 123/2012 pentru suprafata de 35,8 mp de teren catre Distributie
Energie Electrica Romania S.A. Cluj Napoca – S.D.E.E.
3. Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului „NUNTA DE
AUR”, in vederea aniversarii cuplurilor din comuna Foltesti, judetul Galati, care
implinesc 50 de ani de casatorie.
4. Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar
pentru nou - născuți, în cuantum de 1000 lei/nou-născut.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea S.F. (studiu de fezabilitate)
– « Amenajare parc in satul Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati.
6. 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 rectificarea bugetului local pe anul 2021 .
La acest punct presedintele de sedinta ii 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”.
Dupa aprobarea punctului nr. 1 din ordinea de zi, se trece la punctul nr.
2 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind atribuirea unui drept de uz si servitute
in baza Legii nr. 123/2012 pentru suprafata de 35,8 mp de teren catre Distributie
Energie Electrica Romania S.A. Cluj Napoca – S.D.E.E.
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.
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 organizarea evenimentului „NUNTA DE AUR”, in vederea aniversarii
cuplurilor din comuna Foltesti, judetul Galati, care implinesc 50 de ani de casatorie.
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”.
Dupa aprobarea celor trei proiecte de hotarare, presedintele de
sedinta trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind acordarea
unui stimulent financiar pentru nou - născuți, în cuantum de 1000 lei/nou-născut.
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 absoluta.
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 S.F. (studiu de fezabilitate) – « Amenajare parc in satul
Foltesti, 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.
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 5 proiecte de hotarare, se trece la ultimul punct din
ordinea de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri.
La acest numar secretarul comunei prezinta adresa Postului de politie Foltesti,
care solicita montarea unui sistem de supraveghere video pe raza satelor Foltesti si
Stoicani.
In urma prezentarii adresei, dl. primar raspunde ca a contactat o firma
autorizata in acest sens, au venit am discutat conditiile, urmeaza sa primim oferta sa
vedem cat costa si daca ne incadram in fondurile din buget.
Dl. Stamate propune sa strangem mai multe oferte sa facem o selectie.
In continuare dl. Mistreanu ridica problema lucrarilor care se executa in
localitate la reteaua de drumuri comunale si anume ca nu sunt semnalizate, fac
diverse gauri in carosabil si nu le semnalizeaza corespunzator.
Dl. primar afirma ca se va purta o discutie cu constructorii legata de aceasta
discutie.
In continuare dl. Doctor Balta, medic la C.M.I. Foltesti a solicitat dlui
presedinte sa fie primit la sedinta Consiliului local deoarece are o problema de ridicat.
Dl. Stamate a intrebat care este scopul vizitei ?
Dl. Balta raspunde ca a venit ca urmare a majorarii redeventei care a devenit
nesuportabila din punct de vedere financiar.
In continuare dl. Balta solicita sprijin presedintelui de sedinta sa prezinte un
memoriu scris, intocmit de toti medicii din cadrul C.M.I. Foltesti si anume Dr. Toropoc
– medic stomatolog, Dr. Bratoveanu – dr. De familie si Dr. Balta – deasemeni medic
de familie, care solicita diminuarea redeventei .
Dupa prezentare se fac discutii:
Dl. Stamate afirma ca dansul a inteles ca in cazul nediminuarii redeventei, dl.
Balta va pleca in Franta.
Dl. Balta raspunde ca nu va pleca din tara in niciun caz, iar dansii nu fac o
activitate economica ci desfasoara o activitate cu profil socio – uman, ingrijindu-se de
sanatatea pacientilor.
Dl. Iacob Vasilica intervine spunand ca redeventa s-a stabilit in urma evaluarii.
Dl. Balta raspunde ca ideea este ca acel evaluator a facut evaluarea dupa
diferite criterii.

Dl. Iacob Vasilica intreaba daca a avut o discutie cu ceilalti medici si care ar fi
suma pe care a-ti putea sa o achitati ?
Dl. Stamate il intreaba pe dl. doctor daca a inteles bine ca medicii au plecat si
vor pleca in continuare, dar ma intreb daca statul roman ii punea sa plateasca taxele
de scolarizare, nu crede ca mai plecau in strainatate .
Dl. Iacob Vasilica intreaba daca se diminueaza redeventa o sa puteti veni si la
Stoicani o data pe saptamana?
Dl. primar intervine spunand ca dl. dr. Bratoveanu a propus ca poate sa se
deplaseze in fiecare vineri si la Stoicani.
Dl. Balta a raspuns ca anul asta nu se poate pronunta ca are de dat niste
examene si este foarte ocupat.
Dupa toate discutiile dl. Stamate propune sa se initieze un proiect de hotarare
care sa diminueze redeventa la jumatate a doctorilor din cadrul Cabinetului medical
Foltesti, mai putin punctul farmaceutic.
Dl. Busteanu propune ca medicii sa plateasca 400 lei/luna de fiecare si
farmacia sa plateasca integral redeventa stabilita.
Dl. Iacob Vasilica propune sa nu se plateasca nimic de medici dar sa vina si la
Stoicani.
In continuare se supune la vor propunerile, pentru a se cunoaste felul in care
dl. primar va initia proiectul de hotarare.
Inaintea supunerii la vot a propunerilor, secretarul comunei prezenta
Consiliului local H.G. nr. 884/2004, act normativ prin care au fost concesionate direct
aceste spatii catre medici si mai ales a art. 4 din care reiese ca “ Dupa primii cinci
ani, nivelul minim al redeventei se va stabili de catre concedent, pornind de la pretul
pietei, sub care redeventa nu poate fi acceptata ” .
Dupa prezentarea actului normativ, au fost supuse la vot propunerile si au fost
votate, astfel :
- propunere Iacob Vasilica – au votat pentru, dnii Iacob V,
Iacob M, Neculache Netuta si Horoi Anina Georgiana ;
- propunere Stamate - au votat pentru, dnii Stamate, Popa,
Iurascu, Enache, Navalici, Busteanu, Tecuceanu, Danaila.
Dl. Mistreanu se abtine.
Dl. Enache Paraschiv, 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 ,
ENACHE PARASCHIV

SECRETAR GENERAL,
CILICHIDREANU MARIAN

