ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 28.12.2021 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, Enache Paraschiv,
Popa Danut, Tecuceanu Paraschiv, Iurascu Gina Mariana, Mistreanu Ioan, Busteanu
Cristian Tudorel, Navalici Anamaria, Danaila Paul, Iacob Marcela, Beliu Iconomescu
Aureliana si Horoi Anina – Georgiana.
Lipseste nemotivat dl Stamate Iordan .
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 8103/ 22.12.2021.
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 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 11 voturi “pentru “ ca dna Iacob Marcela sa fie
presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi :
1. Analiza privind incheierea anului 2021 si posibilitatea organizarii
Pomului de Craciun pentru elevii Scolii Foltesti .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul
2021 .
3. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate, a
documentatiilor pentru obtinerea acordurilor/ avizelor/ autorizatiilor si a serviciilor de
consultanta pentru obiectivul de investitii „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE
DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA FOLTESTI, JUDETUL GALATI” .
4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei
Foltesti nr. 8 din 14.07.2016 pentru aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat
pentru realizarea in comun a obiectivului « Reabilitarea si modernizare infrastructurii de
transport regional intre localitatile Virlezi – Tg. Bujor – Umbraresti – Viile – Firtanesti –
Foltesti (DJ242) ».
5. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale la nivelul
comunei Foltesti, judetul Galati, pentru anul fiscal 2022.
6. Cereri, interpelari, raspunsuri .
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .
Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi, cu 12 voturi “pentru” .

Presedintele de sedinta acorda cuvantul dlui primar sa prezinte analiza de la
punctul nr. 1 din ordinea de zi .
Dl. primar face cunoscut faptul ca au fost facute toate demersurile ptr. cadourile
de craciun ale elevilor, acestea fiind chiar distribuite .
In ceea ce priveste investitiile efectuate in anul 2021, dl. primar face cunoscut
faptul ca a fost un an bunisor, au fost finalizate cele doua terenuri de sport, proiectul
cu asfaltarea si terenul de joaca de la Stoicani.
Dupa prezentare, dl. Danaila intreaba daca terenul de joaca de la Stoicani se va
ingradi.
Dl. primar raspunde ca intentioneaza la anul sa desparta printr-un gard, scoala
de terenurile de joaca si cel de sport, adica intrarea sa se efectueze separat fara a se
mai patrunde pe terenul aferent scolii.
Dna Iurascu intervine intreband daca o sala de sport nu ar putea fi facuta si cu
ce fonduri?
Dl. primar raspunde ca ptr. sala de sport nu exista in acest moment finantare,
dar a vorbit cu cei care au facut terenul de fotbal, despre un balon ptr. scoala, deoarece
este mai ieftin decat sa construim o sala de sport.
Dl. Popa propune sa se aibe in vedere niste investitii si la Caminul cultural
(bucatarie, toaleta, etc), deoarece au fost ridicate restrictiile si au inceput nuntile,
cumetriile si acestea sunt foarte necesare .
Dl. primar raspunde ca stie care sunt nevoile dar mai intai am zis sa-i dam o fata,
sa refacem tencuiala si dupa aia restul.
Dupa toate discutiile purtate la punctul nr. 1 din ordinea de zi, presedintele de
sedinta ii permite initiatorului proiectului de la punctul nr. 2, 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”.
Dupa finalizarea dezbaterilor de la acest punct, se trece la punctul nr. 3 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate,
a documentatiilor pentru obtinerea acordurilor/ avizelor/ autorizatiilor si a serviciilor de
consultanta pentru obiectivul de investitii „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE
DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA FOLTESTI, JUDETUL GALATI” .
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
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”.
Se trece la punctul nr.4 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Foltesti nr. 8 din 14.07.2016 pentru
aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat pentru realizarea in comun a
obiectivului « Reabilitarea si modernizare infrastructurii de transport regional intre
localitatile Virlezi – Tg. Bujor – Umbraresti – Viile – Firtanesti – Foltesti (DJ242) ».
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
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 3 proiecte de hotarare, se trece la punctul nr. 5 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale la
nivelul comunei Foltesti, judetul Galati, pentru anul fiscal 2022.
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
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”.
Dupa aprobarea tuturor proiectelor de hotarare se trece la punctul nr. 6 din
ordinea de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri .
La acest punct dl. Popa ridica problema ajutorului ptr. incalzire si anume ca mai
multi cetateni intreaba de ce ei nu se incadreaza in prevederile legale.
Tot dansul propune sa se inainteze consilierilor o lista cu beneficiarii acestui
ajutor si o lista cu cei care nu au beneficiat si cauzele care au dus la respingerea
dosarelor.
Dl. primar raspunde dlui Popa ca la urmatoarea sedinta va fi inaintata o lista cu
beneficiarii acestui ajutor.
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

