ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 30.08.2022 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 : Stamate Iordan, Beliu Iconomescu
Aureliana, 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.
Consilierii au fost convocati in scris cu adresa nr. 4238/ 24.08.2022.
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 Navalici Anamaria, 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 12 voturi “pentru “ ca dna Navalici Anamaria sa fie
presedinte al sedintei.
Dupa desemnarea presedintelui de sedinta, acesta prezinta domnilor consilieri
proiectul ordinei de zi, modificat :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea S.F. (studiu de
fezabilitate) – Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in comuna
Foltesti, judetul Galati.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate și
fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați,
delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui
mandat special pentru reprezentantul UAT Comuna Foltesti în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022.
4. Proiect de hotarare privind atribuirea unui drept de uz si servitute in baza Legii
nr. 123/2012 pentru suprafata de 7,5 mp de teren catre Distributie Energie Electrica
Romania S.A. Cluj Napoca – Sucursala Galati.
5. Cereri, interpelari, raspunsuri.
Dupa prezentarea acestuia, se supune la vot .

Supus la vot s-a aprobat proiectul ordinei de zi, modificat cu 13 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 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
13 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 13 voturi “pentru”.
Dupa finalizarea dezbaterilor de la acest punct, se trece la punctul nr. 2
din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate și
fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați,
delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui
mandat special pentru reprezentantul UAT Comuna Foltesti în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.
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
13 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 13 voturi “pentru”.
In continuare se trece la urmatorul punct 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
13 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 13 voturi “pentru”.
Dupa aprobarea celor 3 proiecte de hotarare se trece la punctul nr. 4 din ordinea
de zi : Proiect de hotarare privind atribuirea unui drept de uz si servitute in baza Legii
nr. 123/2012 pentru suprafata de 7,5 mp de teren catre Distributie Energie Electrica
Romania S.A. Cluj Napoca – Sucursala Galati.
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
13 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 13 voturi “pentru”.
Se trece la punctul nr.5 din ordinea de zi : Cereri, interpelari, raspunsuri .
La acest punct, secretarul comunei prezinta cererea dlui Marcu Marcel,
inregistrata sub nr. 4197 din 23.08.2022, care solicita aprobarea ocuparii domeniului
public din fata locuintei ptr. construirea unei troite.
Dnii consilieri au fost de acord, dar in cazul in care vor fi avarii la reteaua de
alim. cu apa sau canalizare este direct raspunzator si nu va solicita despagubiri ptr.
pagubele aduse troitei .
Dupa aprobarea cererii, nemaifiind cereri sau discutii la acest punct, dna.
Navalici Anamaria, 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 ,
NAVALICI ANAMARIA

SECRETAR GENERAL,
CILICHIDREANU MARIAN

