PROCES- VERBAL

Incheiat azi 28.04.2014, in sedinta ordinara, unde participa 11 consilieri din totalul de 13,
domnii consilieri Florea Marin si Tescoveanu Dumitru au anuntat absenta, sedinta fiind legal
constituita, lucrarile pot incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1.
Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de carburanti penru atovehiculele din dotarea
parcului auto al primariei comunei Bratovoesti: Utilaj- Motor Greder si Autoturism – Dacia
Logan.
2. Diverse.
Domnul primar ii invita pe domnii consilieri sa isi aleaga un presedinte de sedinta
pentru o perioada de 3 luni.
Domnul consilier Nicolaescu il propune pe domnul Dogaru Ion, este singura propunere.
Domnii consiliri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi din numarul
celor prezenti, ca presedinte de sedinta pe domnul consilier Dogaru Ion, pentru o perioada de 3
luni, nu este niciun vot impotriva si nici o abtinere.
Domnul presedinte de sedinta, supune spre aprobare domnilor consilieri proiectul ordinii de zi,
domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi propunerea facuta,
nu este nici un vot impotriva si nici o abtinere.
Domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnilor consilieri procesul verbal al
sedintei precedente, domnii consilieri voteaza prin vot deschis, si aproba cu unanimitate de voturi
procesul al sedintei precedente.
Se trece la discutarea proiectului aflat pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind stabilirea
cotei de carburanti penru autovehiculele din dotarea parcului auto al primariei comunei
Bratovoesti: Utilaj- Motor Greder si Autoturism – Dacia Logan.”
Se prezinta raportul de specialitate si sunt dezbateri pe baza consumului mediu al
autogrederu -lui, propunandu-se consumul mediu de 12,5l/ora, iar 75 l / luna pentru
autoturismul Dacia Logan.
Dupa terminarea dezbaterilor, domnul presdinte de sedinta supune spre aprobarea
domnnilor consilieri proiectul aflat in discutie, domnii consilieri voteaza prin vot deschis, iar
rezultatul votului este : 9 voturi pentru si 2 impotriva(Florea Petre Dorel si Dogaru Costel),
astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Se trece la punctul Diverse, unde domnul presedinte de sedinta ii invita pe domnii
consilieri sa se inscrie la cuvant. Se inscriu urmatorii consilieri: D. Nicolaescu si domnul
Dimescu.
Domnul presedinte ii acorda cuvantul domnului Nicolaescu Florea, care readuce in
discutie problema gunoaielor de la cimitirul de la Badosi. Spune ca trebuie sa se aduca nisip cu
utilajele pe terenul de fotbal de la Badosi.

Dupa terminarea interventiei, domnul presedinte ii da cuavntul domnului consilier
Dimescu Cristian, care precizeaza ca in perioada cand au fost ploile mai abundente, in localitatea
Georocu Mare, cetatenii au descarcat pietris in santuri si rigole, astpandu-le. Deasemenea este
nemultumit de gunoiele depozitate de cetateni in diverse locuri, motiv pentru propune luarea de
masuri.
Domnul Vaduva intervine si spune ca in primul rand trebuie sa oferim spatiu de
depozitare si apoi sa luam masuri.
Domnul consilier Dogaru Ion spune ca se depoziteaza in vale, gunoaie pe propriatatile
cetatenilor.
Domnul consilier Dimescu continua, spunand faptul ca a primit reprosuri de la cetateni, ca nu se
face nimic pentru copii, pentru tineret.
Domnul consilier Vasile Vaduva aduce la cunostinta o intampalre si anume faptul ca a
constatat ca fantana de apa montata pentru alimentarea cu apa in comuna, la coltul proprietatii
sale, a fost desfiletata, propunand sa se vorbeasca cu constructorul sa gaseasca o modalitate de a
nu mai putea sa fie desprise, pentru ca altfel este posibil sa dispara.
Domnul consilier Florea Petre Dorel le aduce la cunostinta colegilor faptul ca, a fost sunat
de domnul Cenuse, care l-a anuntat ca la padurea de la Georocu Mare se taie lemne.
Deasemenea dumnealui intreaba daca o mai platim pe doamna Ilie, pentru ca i s-a adus la
cunostinta ca familiei Dogaru i s-a cerut suma de 40 milioane pentru intocmirea cadastrului si
astfel sunt discutii.
Domnul primar precizeaza faptul ca institutia are contract cu firma dumneaiei pentru
rezolvarea problemelor institutiei, nu pentru a intocmi cadastre cetatenilor.
Domnul consilier Nicola spune ca trebui sa se faca drumurile din comuna.
Domnul consilier Dogaru precizeaza ca trebuie sa punem piatra pe drumuri, mai ales in
gropi, amintind de gropa creata la domnul Puicin la poarta.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte multumeste colegilor pentru modalitatea in
care au decurs lucrarile sedintei si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.
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