ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 27.01.2022 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, Enache Paraschiv,
Popa Danut, Tecuceanu Paraschiv, Iurascu Gina Mariana, Mistreanu Ioan, Busteanu
Cristian Tudorel, Navalici Anamaria, Danaila Paul, Stamate Iordan, Iacob Marcela, Beliu
Iconomescu Aureliana si Horoi Anina – Georgiana.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 336/ 20.01.2022.
La sedinta mai participa si dna Neculache Elena.
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 Iacob Marcela, 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 dna Iacob Marcela sa fie
presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi, modificat :
1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Foltesti, judetul Galati pentru anul 2022, precum si stabilirea cuantumului
indemnizatiilor lunare pentru functiile de demnitate publica pentru anul 2022.
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
3. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr. 6668 din
28.10.2021, incheiat cu dna Stoica Aura, medic stomatolog pentru spatiile cu destinatia
de cabinete medicale, situate in sat Stoicani, comuna Foltesti, judetul Galati si
incheierea unui nou contract.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului – Sistem de alarmare
impotriva efractiei – Sistem supraveghere video.
5. Cereri, interpelari, raspunsuri .
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .
Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi, modificat cu 13 voturi “pentru” .
Presedintele de sedinta acorda cuvantul dlui primar 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 finalizarea dezbaterilor de la acest punct, se trece la punctul nr. 2 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
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 simpla.
Supus la vot s-a aprobat cu 13 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr.3 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind incetarea
contractului de concesiune nr. 6668 din 28.10.2021, incheiat cu dna Stoica Aura, medic
stomatolog pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, situate in sat Stoicani,
comuna Foltesti, judetul Galati si incheierea unui nou contract.
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
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”.
Dupa aprobarea celor 3 proiecte de hotarare, se trece la punctul nr. 4 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului – Sistem de alarmare
impotriva efractiei – Sistem supraveghere video.
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”.
Dupa aprobarea tuturor proiectelor de hotarare se trece la punctul nr. 5 din
ordinea de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri .
La acest punct dna Neculache Elena afirma ca nu este lamurita cu ajutorul de
incalzire, mai precis de ce nu a beneficiat si dansa, deoarece are in intretinere un copil
cu handicap si nu are venituri mari.

Dl. primar raspunde acesteia ca are in curte mai mult de 2000 mp si din cauza
aceasta nu se incadreaza.
Dna Neculache infirma ca ar beneficia de aceasta suprafata deoarece este casa
batraneasca si nu este dezbatuta mostenirea.
Dl. primar ii propune acesteia sa dezbata mostenirea deoarece nici de ajutor
social nu o sa mai beneficieze.
Dupa aceasta discutie dnii consilieri au solicitat lamuriri cu privire la anumite
dosare de ajutor pentru incalzirea locuintei . Persoanele cu asa zisele probleme au fost
extrase din lista cu beneficiarii, solicitata de dl. Popa Danut la sedinta consiliului local
din luna decembrie 2021.
Prima solicitare a fost facuta de dl. Popa pentru dosarul dlui Ilie Gheorghe.
Dupa studierea acestuia de catre consilierii locali au ajuns la concluzia ca
suspiciunea (are vatra de casa pe care o munceste) nu se adevereste, sau cel putin nu
are pe numele lui nimic.
Dna Horoi, intreaba cine este Dobrin Ion si Georgescu Cornel ?
Dl. primar raspunde ca Dobrin Ion este o persoana cu handicap de la Stoicani si
Georgescu Cornel este cel de pe drumul garii i se mai spune a lui Lincu.
Au fost elucidate suspiciunile si pentru aceste doua persoane, deoarece se
credea ca Dobrin Ion este vecinul dlui Popa Danut si Georgescu Cornel ca fiind fiul lui
Georgescu George.
Dl. Stamate afirma ca si dansul are suspiciuni asupra unor persoane de la
Stoicani, dar nu poate da nume ca se aude si nu e frumos, dar o sa ia lista acasa si o sa
sublinieze persoanele si la urmatoarea sedinta o sa o depuna.
Dupa toate discutiile dl. Stamate totusi intreaba de dosarul lui Stefan Florin.
Dupa studierea acestuia dl. Stamate afirma ca este in regula deoarece si marja
de venit pentru o persoana este destul de mare.
Dupa toate discutiile purtate la acest punct, dna Iacob Marcela, 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 ,
IACOB MARCELA

SECRETAR GENERAL,
CILICHIDREANU MARIAN

