ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 22.09.2021 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,
Tecuceanu Paraschiv, Iurascu Gina Mariana, Stamate Iordan, Enache Paraschiv,
Mistreanu Ioan, Busteanu Cristian Tudorel, Danaila Paul, Navalici Anamaria, Iacob
Marcela si Horoi Anina – Georgiana.
Mai participa ca invitati dna Beliu Iconomescu Aureliana si dl. doctor Popa
Virgiliu .
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 5894/ 16.09.2021.
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 dna Horoi Anina Georgiana, 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 dna Horoi Anina Georgiana sa
fie presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi, modificat :
1. Depunerea juramantului de catre dna. Beliu Iconomescu
Aureliana, consilier supleant, al carui mandat a fost validat de judecatorie.
2.Proiect de hotarare privind incetarea contractului de
Concesiune nr. 2955 din 25.06.2015, incheiat cu dl. Balta Bogdan Constantin pentru
spatiile cu destinatia de cabinete medicale, situate in comuna Foltesti, judetul Galati si
incheierea unui nou contract .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului
local pe anul 2021 si a bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2021.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.T (proiect tehnic) – Modernizarea si
eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Foltesti, judetul Galati.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei Lucrari de amenajare Cabinet
Medical Medicina Generala.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general reactualizat,
reprezentand noua valoare a investitiei „Infiintarea retelei de canalizare ape uzate
menajere si statiei de epurare, in localitatea Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati”.
7. 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 dna. Beliu Iconomescu Aureliana, 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. 70 din 08.09.2021 a Judecatoriei Tg. Bujor
prin care se valideaza mandatul de consilier supleant al dnei Beliu Iconomescu
Aureliana.
Dupa prezentarea incheierii, presedintele de sedinta o invita pe dna. Beliu
Iconomescu Aureliana sa depuna juramantul.
Dupa depunerea juramantului se trece la punctul nr. 2 din ordinea de
zi : Proiect de hotarare privind incetarea contractului de Concesiune nr. 2955 din
25.06.2015, incheiat cu dl. Balta Bogdan Constantin pentru spatiile cu destinatia de
cabinete medicale, situate in comuna Foltesti, judetul Galati si incheierea unui nou
contract .
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.
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”.
Se trece la punctul nr.3 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local pe anul 2021 si a bugetului finantat integral din venituri proprii
pe anul 2021.
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
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 celor trei proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 4 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea P.T (proiect tehnic) –
Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Foltesti,
judetul Galati.
Din nou i se 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 investitiei Lucrari de amenajare Cabinet Medical Medicina Generala.
Si de aceasta data i se 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”.
Presedintele de sedinta trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi : Proiect de
hotarare privind aprobarea devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a
investitiei „Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si statiei de epurare, in
localitatea Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati”.
Tot initiatorului i se acorda cuvantul 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 10 voturi “pentru” si 3 abtineri ( Iacob Marcela,
Mistreanu Ioan si Popa Danut).
La punctul nr. 7 din ordinea de zi, cereri interpelari, raspunsuri, presedintele de
sedinta ii acorda cuvantul dlui doctor Popa Virgiliu.
Dl. Popa Virgiliu afirma ca vrea ca la Foltesti sa conlucreze atat cu pacientii cat si
cu autoritatile.
Dna Iacob M. Intreaba daca ar vrea sa se inscrie la dl. Popa Virgiliu ce face cu dl.
Balta?
Dl. primar intervine spunand ca dl. doctor nou venit trebuia sa aibe un spatiu
unde sa-si desfasoare activitatea, dupa care cu acest contract se duce la Casa de
sanatate si face contract cu aceasta ptr. desfasurarea activitatii. Dupa incheierea
contractului are la dispozitie o perioada de 6 luni, perioada care este decontata financiar
de Casa de sanatate, sa-si faca necesarul de pacienti prin inscriere. Daca in aceasta
perioada nu se vor inscrie pacienti, dl. doctor Popa nu mai poate functiona, dar nu cred
ca se va ajunge acolo.
Dl. primar tine sa aduca la cunostinta ca la Stoicani vrea sa modifice spatiul unde
era gradinita si va face un spatiu ptr. un doctor de familie, iar in farmacie o sa aducem
si un medic stomatolog.

Dupa aceste discutii secretarul comunei prezinta adresa nr. 2045/2021 Scolii
gimnaziale nr. 1 Foltesti care solicita desemnarea a doua persoane din cadrul Consiliului
local al comunei Foltesti care sa faca parte din consiliul de administratie si un
reprezentant al primarului.
Dl. primar face cunoscut faptul ca reprezentantul primarului va fi dl. Busteanu si
din cadrul consiliului local sa se propuna.
Dna presedinte de sedinta propune ca persoanele sa ramana aceleasi: Navalici
Anamaria si Iurascu Gina Mariana.
Supusa la vot propunerea dnei Horoi, s-a aprobat cu cate 12 voturi “ pentru” , ca
dnele Navalici Anamaria si Iurascu Gina Mariana sa faca parte din consiliul de
administratie al scolii.
Dna Navalici intreaba ce sa intamplat cu dna educatoare pe care parintii nu prea
o vroiau la clasa?
Dl. primar raspunde ca trebuie sa ii acorde o sansa si acestei doamne
educatoare.
Tot dna Navalici ridica problema curateniei in scoala si anume aceea ca parintii
spun ca ferestrele de la parterul scolii sunt murdare.
Dl. primar raspunde dnei Navalici ca mai multa curatenie decat este in Scoala nu
se poate face, iar despre ferestrele in discutie crede ca acestea sunt curate, dar datorita
timpului, au prins aer intre sticle si arata de parca nu au fost curatate.
Dupa toate discutiile purtate la acest punct, dna Horoi Anina Georgiana,
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 ,
HOROI ANINA GEORGIANA

SECRETAR GENERAL,
CILICHIDREANU MARIAN

