ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 24.02.2022 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, Iacob Marcela, Beliu Iconomescu Aureliana si
Horoi Anina – Georgiana.
Lipsesc nemotivat dnii consilieri : Danaila Paul si Stamate Iordan.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 826/ 17.02.2022.
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 10 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 rectificarii bugetului local pe anul 2022 .
2. Raport privind contul anual de executie a bugetului local al comunei
Foltesti si a contului anual de executie al bugetului finantat partial sau integral din
venituri proprii si subventii pe anul 2021.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a
bugetului local al comunei Foltesti si a contului anual de executie al bugetului finantat
partial sau integral din venituri proprii si subventii pe anul 2021 .
4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat
pentru realizarea în comun a obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fîrțănești –
Foltești (DJ 242)” .
5. Proiect de hotărâre privind insusirea Devizului general reactualizat al
S.F.(Studiu de fezabilitate) – „Amenajare parc in satul Foltesti, comuna Foltesti, judetul
Galati” .
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei
Foltesti, judetul Galati .
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul
privat al UAT Comuna Foltesti, judetul Galati, a terenului arabil intravilan in suprafata de

12214 mp, situat in T 1, P. 8/1 nr. cadastral 105649 din sat Stoicani, comuna Foltesti,
judetul Galati.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii si incheierea contractului
de concesiune pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, situate in comuna
Foltesti, judetul Galati .
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru
concesionarea pasunii proprietate publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati.
10. Cereri, interpelari, raspunsuri.
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .
Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi cu 11 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
11 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 11 voturi “pentru”.
Dna Navalici afirma ca acum scoala o sa aiba bani sa-si faca acel loc amenajat
afara ptr. studiu in aer liber..
Dl. primar intervine spunand ca o sa avem in vedere solicitarea dnei director de
la scoala, dar daca amenajarea acelui spatiu inseamna si covor din tartan este costisitor
si trebuie facut cu proiect.
In cazul in care se multumesc cu o platforma din beton si doua bancute se
rezolva.
Dupa finalizarea dezbaterilor de la acest punct, se trece la punctul nr. 2 din
ordinea de zi : Raport privind contul anual de executie a bugetului local al comunei
Foltesti si a contului anual de executie al bugetului finantat partial sau integral din
venituri proprii si subventii pe anul 2021.
Presedintele acorda cuvantul dnei contabil sa prezinte raportul.
Dupa prezentarea raportului, nu se fac discutii, asa ca se trece la
urmatorul punct din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual
de executie a bugetului local al comunei Foltesti si a contului anual de executie al
bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii si subventii pe anul 2021 .
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
11 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 11 voturi “pentru”.

Se trece la punctul nr.4 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
proiectului și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi
– Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fîrțănești – Foltești (DJ 242)” .
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
11 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 11 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 3 proiecte de hotarare, se trece la punctul nr. 5 din
ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind insusirea Devizului general reactualizat al
S.F.(Studiu de fezabilitate) – „Amenajare parc in satul Foltesti, 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
11 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 11 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea acestor proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 6 din ordinea
de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei
Foltesti, judetul Galati .
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
11 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 11 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr.7 din ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
trecerii din domeniul public in domeniul privat al UAT Comuna Foltesti, judetul Galati, a
terenului arabil intravilan in suprafata de 12214 mp, situat in T 1, P. 8/1 nr. cadastral
105649 din sat Stoicani, 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
11 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 11 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 6 proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 8 din ordinea
de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii si incheierea contractului de
concesiune pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, situate 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
11 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 11 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr.9 din ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizarii licitatiei publice pentru concesionarea pasunii proprietate publica a UAT
Comuna Foltesti, judetul Galati.
Presedintele de sedinta acorda din nou 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
11 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 11 voturi “pentru”.
In continuare se trece la ultimul punct din ordinea de zi : Cereri, interpelari,
raspunsuri .
La acest punct dl. primar tine sa aduca la cunostinta consilierilor ca au inceput
sa monteze lampi noi la iluminatul public, iar acolo unde lampile vechi sunt inca in stare
de functionare, vor fi montate pe alte strazi unde lipsesc lampile sau sunt stricate.
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

SECRETAR GENERAL,
CILICHIDREANU MARIAN

