ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 10.02.2022 in cadrul sedintei extraordinare 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. 624/ 07.02.2022.
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 Iurascu Gina Mariana, 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 Iurascu Gina Mariana sa
fie presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi :
1.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 2022 .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022,
repartizarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole si subcapitole,
aprobarea veniturilor si cheltuielilor din activitati finantate integral din venituri proprii pe
anul 2022 .
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 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”.

Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului local pe anul 2022, repartizarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe
capitole si subcapitole, aprobarea veniturilor si cheltuielilor din activitati finantate integral
din venituri proprii pe anul 2022 .
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
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.
In continuare dl. Popa propune ca la echipa de fotbal a comunei sa joace copii
din satul nostru, nu din alte sate, deoarece am auzit ca ai nostri stau pe tusa se
incalzesc sa intre la joc dar nu le mai vine randul.
Dl. primar raspunde ca pana acum doar dansul personal a investit in aceasta
echipa de cand s-a infiintat, iar copii nostri din comuna sunt obraznici si nu prea vin la
antrenamente.
La aceasta echipa antrenor este dl. Moisa Petru care nu este platit pentru munca
desfasurata.
Dl. Popa afirma ca in cazul in care dl. primar a investit in aceasta echipa, sa
investeasca in continuare, dar nu putem plati bani din bugetul local si fotbal sa joace
alti tineri din alte sate.
Daca investim bani, inseamna ca investim in sanatatea tinerilor nostri care
practica un sport si trebuie sa fie practicat de tinerii din localitate, chiar daca nu fac
performanta . In cazul in care nu sunt seriosi si nu vin la antrenamente inseamna ca nu
sunt interesati si trebuie sa desfiintam echipa si totodata cheltuiala de la bugetul local.
Dupa finalizarea dezbaterilor de la acest punct, se supune la vot proiectul de
hotarare.
Supus la vot s-a aprobat cu 11 voturi “pentru” si 1 abtinere (Popa Danut).
Dupa toate discutiile purtate la acest punct, dna Iurascu Gina Mariana,
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 ,
IURASCU GINA MARIANA
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