PROCES VERBAL
Incheiat azi 31.03.2014, in sedinta ordinara, unde participa 12 consilieri
din totalul de 13, domnul Tescoveanu Dumitru a anuntat absenta, sedinta fiind
legal constituita, lucrarile pot incepe.
Domnul primar prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind propunerea de acordare a calificativului
secretarului comunei Delia Olteanu, pentru activitatea desfasurata in cursul
anului 2013, conform HG nr.611/2008.
2.Diverse.
Domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnilor consilieri
proiectulo ordinii de zi, domnii consilieri voteaza prin vot deschis sia aproba
cu unaninimitae de voturi din numarul celor prezenti proiectul ordinii de zi.
Domnul preserdinte de sedinta supune spre aprobare adomnilor
consilieri procesul – verbal din sedinta anterioara, domnii consilieri voteaza
prin vot deschis si aproba cu unanimitate din numarul celor prezenti procesul
verbal al sedintei anterioare,nu este niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Domnul presedinte de sedinta ii invita pe domnii consilieri sa isi exprime
punctul de vedere cu privire la acest proiect de hotare, invitand mai intai
primarul si veceprimarul, persoanele care cunosc cel mai bine activitatea
defasurata de secretar sa isi precizeze pozitia.
Domnul primar mentioneaza faptul ca secretarul se ocupa de legalitatea
tuturor actelor emise, desfasurandu-si foarte bine activitatea.
Domnul viceprimar

DoDomnul viceprimar le expune domnilor consilieri faprul ca banii aflati in
excedet in suma de 763 mii lei, se pot folosi numai pentru investitii, motiv
pentru care au fost prinsi pentru asfaltare drum Badosi si modernizare drum
comunal comuna Bratovoesti, sat Prunet.
Domnul presedinte de sedinta le propune domnilor consilieri sa inceapa
dezbaterile proiectelor aflate pe ordinea de zi , incepand cu primul proiect si
anume: “Proiect de hotarare privind aprobarea modului de exercitare a
dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe
proprietatea publica si privata a comunei Bratovoesti, judetul Dolj.”

Se prezinta raportul de specialitate, stabilindu-se ca pretul pe care il vor achita
furnizorii de retele de comunicatii electronice, reprezentand contravaloarea
dreptului de folosinta asupra terenului ocupat cu retele de comunicatii electice
sa fie de 6 lei/ml/an.
Nefiind interventii din partea domnilor consilieri, domnul presedinte de
sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare, domnii consilieri voteaza
prin vort deschis, rezultatul votului este : 11 voturi pentru, 1- impotriva Florea Petre Dorel , astfel proiectul de hotarae este aprobat.
Se trece la urmatorul proiect de hotarare: Proiect de hotarare privind
revocarea H.C.L. Bratovoesti nr.28/06.11.2013 privind acordarea sporului
pentru conditii vatamatoare pentru salariatii primariei.
In cadrul acestui proiect se prezinta raportul de specialitate , dupa care
domnul presedinte de sedinta precizeaza ca este de acord cu revocarea
hotararii amintite, mentionand faptul ca la data adopartii nu am avut
informatii suficiente, supunand aprobarii consiliului local proiectul aflat in
discutie, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate din
numarul celor prezenti proiectul de hotarea, nu este nici un vot impotriva si
nici o abtinere.
Se trece la discutarea urmatorul proiect de hotarare : ” Proiect de
hotarare privind imputernicirea primarului comunei Bratovoesti sa depuna
cerere la A.P.I.A. Dolj, in vederea obtinerii subventiei din agricultura – anul
2014, pentru suprafata de 273,51 ha izlaz”, subiectul fiind foarte bine cunoscut
de catre domnii consilieri, nu sunt interventii, motiv pentru care domnul
presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul, domnii consilieri
voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate din numarul celor prezenti
proiectul de hotarare, nu este nici un vot impotriva si nici o abtinere.
Domnul presedinte de sedinta il invita pe domnul consilier Dimescu sa
prezinte informarea despre achipele de fotbal.
Domnul consilier Dimescu precizeaza ca a fost la AJF si la data de 10.03.2013
nu mai existau datorii, iar in decembrie 2013 erau penalitati 1500 lei, Badosi 7400 lei si Bratovoesti - 9500 lei, precizand ca echipa de la Bratovoesti a fost
penalizata pentru neprezentare, copiiii neavand cu ce sa se deplaseze si nici
asistent medical nu au.
Mentioneaza in continuare ca degeaba se asigura bani pentru arbitraj daca nu
au transport si asistenta medicala, precizand neimplicarea asistentului
medical din comuna.
Domnul consilier Vaduva precizeaza referitor la vizarea carnetelor jucatorilor,
ca medicii trebuie sa vada jucatorii ca sa poata ulterior sa le acorde avizul, iar
medicii si asistentii nu sunt angajati ai primariei sunt privati, neputand sa fie

obligati sa participe la meciurile jucatorilor, trebuind sa se gaseasca alta
solutie.
Domnul consilier Oaca intervine si spune ca problema vizelor a fost rezolvata,
ramane neasigurarea transportului si asistentei medicale, intreband ce
trebuie facut cu acesti copii care sunt dornici sa joace, nu au medic si
transport, iar noi nu putem sa le impunem doamnelor asistente sa vina lan
meciuri, propunand sa atragem oameni care pot sa le asigure transportul, sa
gasim o modalitate de a-i sprijini.
Domnul consilier Dimescu spune ca domnul contabil a afirmat ca a platit suma
de 10.000 lei, dar realitatea este alta, a fost platita suma de 6.000 lei.
Nemaifiind interventii din partea domnilor consilieri, domnul presedinte de
sedinta multumeste colegilor pentru modaliatea in care au decurs lucrarile si
declara sedinta inchisa.
Drept care am incheiat prezentul proces – verbal.
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