PROCES- VERBAL
Incheiat azi 30.05.2014, in sedinta ordinara, unde participa 12 consilieri din
totalul de 13, domnul consilier Vaduva Vasile a anuntat absenta, sedinta fiind legal
constituita, lucrarile pot incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti,
trimestrul II -2014 cu suma de 178 mii lei- reprezentand finantare din bugetul
M.D.R.A.P., in contul de venituri capitolul 4265, iar in contul de cheltuieli la
capitolul 700271 – Alimentare cu apa comuna Bratovoesti, sat Bratovoesti.
2. Diverse.

1.

Domnul presedinte de sedinta, Dogaru Ion, 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, iar
rezultautul votului este : 10 voturi pentru si 2 abtineri (Florea Marin si Tescoveanu
Dumitru, care au absentatla sedinta anterioara), astfel procesul – verbal este aprobat.
Domnul primar le propune domnilor consilier introducerea pe ordinea de zi a
inca unui proiect de hotarare si anume:
“ Revocarea HCL Bratovoesti nr.21/30.08.2013 si aprobarea participarii
comunei Bratovoesti la constituirea parteneriatului Gal “ JIU - ROMANATI”.
Domnul presedinte de sedinta supune spre aprobarea introducerea proiectului
de hotarare pe ordinea de zi, domnii consilieri voteaza, prin vot deschis si aproba cu
unanimitate de voturi din numarul celor prezenti, propunerea facuta, nu este niciun
vot impotriva si nicio abtinere.
Se trece la discutarea primului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi :
“Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti,
trimestrul II -2014 cu suma de 178 mii lei- reprezentand finantare din bugetul
M.D.R.A.P., in contul de venituri capitolul 4265, iar in contul de cheltuieli la
capitolul 700271 – Alimentare cu apa comuna Bratovoesti, sat Bratovoesti” .
Se prezinta raportul de specialitate si avand in vedere ca nu sunt interventii,
domnul presedinte de sedinta supune spre aprobarea domnnilor consilieri proiectul
aflat in discutie, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate
de voturi din numarul celor prezenti proiectul de hotarare, nu este niciun vot
impotriva si nicio abtinere.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare nou introdus pe ordinea de zi si
anume:” Revocarea HCL Bratovoesti nr.21/30.08.2013 si aprobarea participarii
comunei Bratovoesti la constituirea parteneriatului Gal “ JIU - ROMANATI”, se da
citire raportului de specialitate si avizului comisiei, dupa care domnul presedinte de
sedinta supune spre aprobarea domnnilor consilieri proiectul aflat in discutie, domnii

consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi din numarul
celor prezenti proiectul de hotarare, nu este niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Se ajunge la punctul Diverse, iar domnul presedinte de sedinta ii invita pe
colegi sa se inscrie la cuvant. Se inscriu la cuvant urmatorii consilieri: D. consilier
Trifu, d. consilier Truta si d.consilier Nicolaescu.
Domnul presedinte de sedinta ii da cuavntul comnului consilier Trifu, care
spune ca in Statiunea Geormane trebuie facuta curatenie cu beneficiarii legii
416/2001.
Domnul consilier Truta reaminteste problema drumurilor de la Georocu Mare,
mai exact drumul de la Florea Cotoran, pe la scoala in sus trebuie sa fie refacut.
I se acorda cuvantul domnului consilier Nicolaescu Florea, care spune ca vin in
sedintele de consiliu sa ridice mana sus, dar sunt sfidati de persoanele beneficiare de
ajutor social, ori acestia ar trebui sa faca treaba, spunad ca trebuie sa li se creeze
autoritate consilierilor, sa nu ii mai ia peste picior beneficiarii de ajutor social.
Deasemenea spune ca de 6 ani de zile vorbeste de drumul de la cimitir care trebuie
facut, gunoaiele din cimitir de la Badosi trebuie luate, ca doar exista utilaje ale
primariei care pot face acest lucru. Drumurile din vale trebuie sa se puna nisip in
gropi, concluzionand ca daca nu sunt ascultati , nu mai dau votul in consiliu.
Domnul consilier Oaca spune ca trebuie facut ceva cu drumul de la Dunareanu,
la Prunet, de la dumnalui pana in vale, la fantana, deoarece este aproape
inpracticabil. Iar in privinta domnul Ciobanu Ionel care ar trebui sa supravegheze
beneficiarii de ajutor social de la Prunet, crede ca or sa existe discutii.
Domnul viceprimar precizeaza ca si domnii consilieri pot sa se implice in
treburile comunitatii, pe grupuri de consilieri.
Domnul Florea Marin intreaba daca atributiile primarului sunt delegate cuiva,
iar raspunsul secretarului este ca doar atributiile de stare civila sunt delegate.
Domnul consilier Nicola Constantin aduce la cunostinta ca sunt beneficiari de
ajutor social care sunt plecati in strainatate si carora li se da in continuare ajutorul.
Deasemenea spune ca ciobanii din Bratovoesti primesc oi din alte localitati.
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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