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 proiectul ordinii de
zi, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unaninimitae de voturi din
numarul celor prezenti proiectul ordinii de zi.
Domnul preserdinte de sedinta supune spre aprobare domnilor consilieri procesul –
verbal din sedinta anterioare, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu
unanimitate din numarul celor prezenti procesul verbal,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 proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi, invitand mai intai primarul
si veceprimarul sa isi precizeze pozitia, avand in vedere ca dumnealor sunt persoanele care
cunosc cel mai bine activitatea defasurata de secretar.
Domnul primar mentioneaza faptul ca doamna secretar se ocupa de legalitatea tuturor
actelor emise, desfasurandu-si foarte bine activitatea.
Domnul viceprimar precizeaza faptul ca doamna secretar merita calificativul “foarte bine”,
desfasurandu-si activitatea foarte bine, acordand sprijin tuturor compartimentelor din
cadrul institutiei.
Domnul consilier Nicolaescu Florea este de acord cu calificativul “foarte bine”.
Domnul consilier Florea Marin, precizeaza faptul ca doamna secretar fiind juristul
institutiei trebuie sa se preocupe sa se respecte legislatia, propunad calificatiful “foarte
bine ”.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta supune spre apobare
domnilor consilieri proiectul de hotare, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba
cu unanimitate de voturi din numarul celor prezenti calificativul “foarte bine”pentru
secretarul comunei Bratovoesti, nu este niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Se trece la punctul “Diverse”, iar domnul presedinte de sedinta ii invita pe domnii
consilieri sa se inscrie la curent, de inscriu urmatorii consilieri: domnul viceprimar, domnul
Oaca Dorel, domnul Nicola Constantin, domnul Truta Aurelian.

I se da cuvantul domnului viceprimar, care doreste sa faca cateva precizari referitor
la modalitatea de depunere a cererilor APIA, spunand ca merge foarte greu, deoarece
oamenii nu stiu unde au terenurile, au mai fost actualizate si blocurile fizice, precizand ca
daca oamenii nu sunt pozitionati corect vor fii penalizati, ajungandu-se chiar sa restituie
banii primiti inca din 2007, in concluzie solicita domniilor consilieri implicarea in
desfasurarea acestei actiuni, pe localitati, acolo unde mai cunosc si dumnealor.
Domnul Florea Marin spune ca societatile care au arendat teren pe raza comunei ar
trebui sa le spuna oamenilor cu care au incheiat cntracte de arendare, sa vina la primarie sa
isi opereze modificarile in Registrul agricol.
Domnul presedinte intervine si spune ca trebuie sa se gaseasca o modalitate de a-i
ajuta pe oameni, in sensul ca cetateanul stie denumirea populara tarlalei si nu nuamrul
acesteia si astfel trebuind sprijiniti in indentificarea cat mai corecta a terenului.
I se acorda cuvantul domnului consilier Oaca Dorel care spune ca trebuie facute
drumurile agricloe, acestea fiind distruse.
In cuvantul dumnealui domnul consilier Nicola care precizeaza ca pe domeniul
public, la porti, cetatenii au cultivat ceapa, cartofi, stricand imaginea drumurilor, ba mai
mult chiar au inceput sa inchida drumul.
Domnul consilier Truta Aurelian, doreste sa se faca curat in curtea Caminului
Cultural de la Georocu Mare, sa se taie iarba.
Domnul Dimescu Cristian intreaba ce se mai facem cu echipele de fotbal.
Domnul presedinte de sedinta multumeste colegilor pentru modalitatea in care au
decurs lucrarile si declara sedinta inchisa.
Drept care am incheiat prezentul proces – verbal.
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