ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 29.06.2022 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, Mistreanu Ioan, Popa
Danut, Tecuceanu Paraschiv, Danaila Paul, Enache Paraschiv, Iurascu Gina Mariana,
Navalici Anamaria, Iacob Marcela, Busteanu Cristian Tudorel si Horoi Anina –
Georgiana.
Lipsesc nemotivati dnii consilier : Stamate Iordan si Beliu Iconomescu Aureliana .
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 3194/ 23.06.2022.
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 dl Mistreanu Ioan, 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 dl Mistreanu Ioan sa fie
presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi, modificat :
1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 30/08.06.2021 privind
diminuarea redeventei pentru spatiile concesionate din cadrul Dispensarului medical al
comunei Foltesti, judetul Galati .
2. Proiect de hotarare privind privind atribuirea unui drept de uz si servitute in
baza Legii nr. 123/2012 pentru suprafata de 39,6 mp de teren catre Distributie Energie
Electrica Romania S.A. Cluj Napoca – Sucursala Galati .
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 si
a bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2022 .
4. Proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea zilei comunei Foltesti,
judetul Galati .
5. Cereri, interpelari, raspunsuri.
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .
Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi, modificat 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 presedintii comisiilor
de specialitate, prezinta avizele 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 simpla.
Supus la vot s-a aprobat cu 11 voturi “pentru”.
Dupa finalizarea dezbaterilor de la acest punct, se trece la punctul nr. 2
din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind atribuirea unui drept de uz si servitute in
baza Legii nr. 123/2012 pentru suprafata de 39,6 mp de teren catre Distributie Energie
Electrica Romania S.A. Cluj Napoca – Sucursala 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 absoluta.
Supus la vot s-a aprobat cu 11 voturi “pentru”.
In continuare se trece la urmatorul punct din ordinea de zi : Proiect de hotarare
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 si a bugetului finantat integral
din venituri proprii 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
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 3 proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 4 din ordinea
de zi : Proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea zilei comunei Foltesti,
judetul Galati .
Inainte de a se discuta proiectul de hotarare, dna Iurascu intreaba ca manifestari
sunt incluse ?
Dl. primar raspunde ca va fi muzica si comercianti care isi vor desfasura
activitatea pe care o au in statut.
Dl.
Mistreanu
intreaba
ce
servicii
achita
primaria
?
Dl. primar raspunde ca primaria plateste contravaloarea serviciilor muzicale, iar
ca invitati vor fi Ion Paladi – muzica populara, Aurel Moldoveanu – muzica usoara si o
domnisoara Geo Band – muzica usoara, care este in trend in aceasta perioada si o sa
mai vina si ansamblul Doina Covurluilui cu dansuri populare.
Toata activitatea va incepe la 16,30 si se va finaliza la ora 22,30.
Dupa finalizarea discutiilor se trece a aprobarea proiectului de hotarare.
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 absoluta.
Supus la vot s-a aprobat cu 11 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr.5 din ordinea de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri .
La acest punct, secretarul comunei prezinta cererea nr. 3147/2022, a dlui
Vizinteanu care solicita concesionarea spatiilor (gheretelor din piata comunala) ptr.
desfasurare de activitati comerciale.
Dupa prezentarea cererii, dl. primar afirma ca acel spatiu putea fi concesionat cu
acordul Consiliului local, prin adoptarea unei hotarari de aprobare a studiului de
oportunitate, caietului de sarcini, etc.
Acum la acest moment scoala vrea sa desfiinteze acel CDI (centru de
documentare si informare) care cuprinde doua sali de clasa, sa depoziteze tot mobilierul
si materialele in spatiu nostru de vis-a-vis de primarie, unde se depoziteaza acele
produse alimentare acordate persoanelor vulnerabile cu venituri mici si mai are si Seful
SVSU niste materiale.
Daca se ocupa acel spatiu noi trebuie sa mutam acele materiale in alta parte, iar
la primirea cutiilor cu produse alimentare sa avem unde sa le depozitam si am gandit ca
acolo ar fi un spatiu util pentru asa ceva.
Dl. Vizinteanu afirma ca nu elibereaza spatiile respective si vrea sa le
concesioneze deoarece a investit bani pe parcursul perioadei cat au fost inchiriate
deoarece nu erau la standarde de functionare.
Dansul a fost chirias dar de vrei doi ani a expirat contractul, am incercat sa le
scoatem din nou la licitatie, dar nu sa prezentat nimeni, nici macar dansul ca avea
datorii la primarie si nu putea sa depuna un certificat fiscal fara datorii la bugetul local,
iar pana in prezent a folosit acele spatii ptr. depozitare, fara sa plateasca chirie,
redeventa.
Dupa discutia purtata, dna Navalici propune ca acele spatii sa nu se mai
concesioneze si sa le foloseasca primaria la nevoile proprii.
Supusa la vot propunerea dnei Navalici se aproba cu 11 voturi “pentru” .
Nemaifiind cereri sau discutii la acest punct, dl. Mistreanu Ioan, 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 .
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