ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 28.04.2022 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 : Mistreanu Ioan, Popa Danut, Tecuceanu
Paraschiv, Danaila Paul, Stamate Iordan, Enache Paraschiv, Iurascu Gina Mariana,
Busteanu Cristian Tudorel, Navalici Anamaria, Iacob Marcela, Beliu Iconomescu
Aureliana si Horoi Anina – Georgiana.
Lipseste nemotivat dna consilier : Neculache Netuta.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 2090/ 19.04.2022.
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 alegerea presedintelui de sedinta .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si al
Regulamentului local de urbanism pentru «construire ansamblu eolian Foltești format
din maxim 8 turbine eoliene cu o capacitate totală maximă totala de 29.50 MW numite
WTG 22 – 29; Construire drum de acces din drumurile de exploatare; Intarire drumuri :
DE 168, DE 155, DE 312, DE 170, DE 24, DE 24/1, DE 257/1, DE 156 ȘI DC 30, pentru
transport elemente turbina si materiale de constructii; Construire platforma macara;
Construire puncte de conexiune si racord; Organizare de santier”.
3. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului privat al comunei Foltesti, judetul Galati
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 .
5. Proiect de hotarare privind dezmembrarea unor suprafete de teren situate in
comuna Foltesti, judetul Galati, in vederea inscrierii in Cartea Funciara.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. (documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii) – “Refacere si modernizare drumuri calamitate in comuna
Foltesti, judetul Galati”.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini – Refacerea
finisajelor si igienizarea gospodariei de apa din comuna Foltesti, judetul Galati.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.T. (proiect tehnic) – Modernizare
drumuri de interes local in comuna Foltesti, judetul Galati.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de
consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile juridice ale comunei sau ale
Consiliului local al comunei Foltesti, precum si de avizare contracte .
10. Raport privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol de la nivelul
comunei Foltesti, judetul Galati, in perioada cuprinsa intre 01.01. – 31.03.2022.
11. 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 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 simpla.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
Dupa finalizarea dezbaterilor de la acest punct, se trece la punctul nr. 2
din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si al
Regulamentului local de urbanism pentru «construire ansamblu eolian Foltești format
din maxim 8 turbine eoliene cu o capacitate totală maximă totala de 29.50 MW numite
WTG 22 – 29; Construire drum de acces din drumurile de exploatare; Intarire drumuri :
DE 168, DE 155, DE 312, DE 170, DE 24, DE 24/1, DE 257/1, DE 156 ȘI DC 30, pentru
transport elemente turbina si materiale de constructii; Construire platforma macara;
Construire puncte de conexiune si racord; Organizare de santier”.
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 absoluta.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr.3 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat 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
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 celor 3 proiecte de hotarare, se trece la punctul nr. 4 din
ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul
2022 .
Din nou i se 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.
Pana la vot, dna Iurascu intreaba ce sunt cu acele locuinte ANL ?
Dl. primar raspunde ca vrea sa contruiasca locuinte sociale si daca nu are la
dispozitie vetre de casa sa acorde locuinte la bloc.
Tot dna Iurascu intreaba ce se face cu acele panouri fotovoltaice ?
Dl. primar raspunde ca energia produsa o sa fie consumata de consumatorii
primariei si daca ramane surplus o sa fie injectat in retea.
Dupa toate discutiile de la acest punct, 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 acestor proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 5 din ordinea
de zi : Proiect de hotarare privind dezmembrarea unor suprafete de teren situate in
comuna Foltesti, judetul Galati, in vederea inscrierii in Cartea Funciara.
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 absoluta.
Supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr.6 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
D.A.L.I. (documentatie de avizare a lucrarilor de interventii) – “Refacere si modernizare
drumuri calamitate 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
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 6 proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 7 din ordinea
de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini – Refacerea finisajelor
si igienizarea gospodariei de apa din 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
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.8 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
P.T. (proiect tehnic) – Modernizare drumuri de interes local in 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
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. 9 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in
litigiile juridice ale comunei sau ale Consiliului local al comunei Foltesti, precum si de
avizare contracte .
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
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 9 proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 10 din
ordinea de zi : Raport privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol de la nivelul
comunei Foltesti, judetul Galati, in perioada cuprinsa intre 01.01. – 31.03.2022.
La acest punct i se permite dnei Baciu Caliopia – agentul agricol sa prezinte
raportul.
Dupa prezentarea raportului nu se fac discutii si presedintele de sedinta
trece la ultimul punct din ordinea de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri .
Nefiind cereri sau discutii 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

