PROCES- VERBAL
Incheiat azi 27.06.2014, in sedinta ordinara, unde participa 13 consilieri din
totalul de 13, sedinta fiind legal constituita, lucrarile pot incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei
Bratovoesti, judetul Dolj - 2014-2020.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti,
trimestrul II -2014 cu suma de 14 mii lei, astfel: la capitolul venituri 11.02.00
sume defalcate din TVA, iar la capitolul 65.02.10 cheltuieli de personal
invatamant, cu aceeasi suma.
3. Prezentarea Deciziei nr.44/16.05.2014 privind inlaturarea deficientelor
consemnate in procesul – verbal de constatare nr.1685/17.04.2014, incheiat in
urma actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse
de Camera de Conturi Dolj prin Decizia nr.90/21.11.2013, efectuata la UAT
Bratovoesti, pentru luarea masurilor care sa asigure aducerea la indeplinire.
4.Diverse.
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 si aproba cu
unanimitate de voturi procesul verbal al sedintei precedente, nu este niciun vot
impotriva si nicio abtinere.
Domnul viceprimar propune domnilor consilier introducerea pe ordinea de zi a
inca trei proiecte de hotarare si anume:
1. Proiect de hotarae privind aprobarea Regulamentului privind conferirea
titlului de “Cetatean de onoare al comunei Bratovoesti, judetul Dolj”.
2. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al
comunei Bratovoesti, domanei Ileana Vulpescu.
3. Proiect de hotarare privind acordarea, post-mortem a titlului de Cetatean de
Onoare al comunei Bratovoesti, domnului Romulus Vulpescu.
Domnul presedinte de sedinta supune spre aprobarea introducerea proiectelor
nou propuse 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 aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei
Bratovoesti, judetul Dolj - 2014-2020”.

Se prezinta raportul de specialitate si avand in vedere ca nu sunt interventii,
domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare 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 urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi:
“Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti,
trimestrul II -2014 cu suma de 14 mii lei, astfel: la capitolul venituri 11.02.00
sume defalcate din TVA, iar la capitolul 65.02.10 cheltuieli de personal
invatamant, cu aceeasi suma”, se da citire raportului de specialitate si adresei
Directiei Generale Regionale a Finantelor publice Craiova, nr.Cv
12580/13.06.2014, 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 discuta proiectul de hotarare nou introdus pe ordinea de zi: Proiect de hotarae
privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare
al comunei Bratovoesti, judetul Dolj” se prezinta acesta si raportul de specialitate,
dupa care domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare 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 urmatorul proiect de hotarare si anume : “Proiect de hotarare
privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Bratovoesti, domanei
Ileana Vulpescu”, se prezinta raportul de specialitate , cu recomandarile facute in
vederea acoradrii titlului de Cetatean de onoare al comunei Bratovorsti, doamnei
Ileana Vulpescu, dupa care care domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare
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 discuta proiectul de hotarare ” Proiect de hotarare privind acordarea, postmortem a titlului de Cetatean de Onoare al comunei Bratovoesti, domnului Romulus
Vulpescu”, se prezinta raportul de specialitate si recomandarile in vederea acordarii
titlului, post- mortem, dupa care domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare
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 discuta in final Decizia Curtii de Conturi - Camera de Conturi Dolj,
nr.44/16.05.2014 - privind inlaturarea deficientelor consemnate in procesul –
verbal de constatare nr.1685/17.04.2014, incheiat in urma actiunii de verificare a
modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi Dolj
prin Decizia nr.90/21.11.2013, efectuata la UAT Bratovoesti, pentru luarea
masurilor care sa asigure aducerea la indeplinire, se da citire Deciziei Curtii de
Conturi, Camera de Conturi Dolj, care adreseaza rugamintea Consiliului de a
dispune si orice alte masuri pe care le considera necesare pentru remedirea

deficientelor constatate.
In sensul celor relatate anterior, in vederea remedierii deficientelor constatate,
domnul viceprimar solicita domnului contabil punerea la dispozitia Consiliului
Local a urmatoarelor documente, pentru sedinta urmatoare si anume:
- Situatia platilor restante inregistrate la finele anului 2013.
- Situatia furnizorilor.
- Situatia incasarilor privind impozitele si taxele la data de 31.05.2014, pe
fiecare sursa de venit si implicit gradul de colectare a acestora.
- Situatia executarilor si somatiilor privind debitorii.
- Procese- verbale de receptie pentru fiecare situatie de lucrare realizata din
anul iunie 2012- pana in prezent
- Situati investitiilor in curs de executie si stadiul acestora.
Domnul presedinte de sedinta ii intreaba pe domnii consilieri daca sunt de
acord cu punerea la dispozitie a documentelor prezentate, de catre domnul contabil,
in vederea cunoasterii mai bine a situatie financiare a institutiei, iar domnii
consilieri isi exprima votul pozitiv, aproband aceasta interpelare.
Domnul consilier Florea Marin precizeaza ca domnul primar trebuie sa ia
masurile care se impun, respectiv domnul contabil sa fie chemat, sa i se aduca la
cunostinta raportul Curtii de Conturi, in care au fost stabilite masurile si persoanele
care trebuie sa duca la indeplinire msurile dispuse, in vederea remedierii acestora,
concluzionand ca unele deficiente au fost constatate de multi ani si nici pana in
prezent nu au fost remediate.
Domnul consilier Dimescu Cristian nu intelege ce treaba are Consiliul Local
cu aspectele semnalate de catre Curtea de Conturi, precizand ca nu este treaba
Consiliului.
Secretarul precizeaza faptul ca la nivelul institutie au venit doua astfel de
documentatii, una catre primaria comunei Bratovoesti si alta care Consiliul Local,
deci nu intamplator aceasta adresa a Curtii de Conturi a fost introdusa pe ordinea de
zi a sedintei de consiliu, pentru a se lua act de aceasta si mai ales ca in decizia Curtii
este stabilit un termen si anume 30.09.2014, pana la care Consiliul trebuie sa
raspunda Camera de Conturi Dolj, in ceea ce priveste rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anul 2014 sa se prevada distinct credite bugetare destinate
stingerii platilor restante la finele anului 2013.
Domnul Consilier Vaduva, precizeaza faptul ca adresa Camerei de Conturi este
adresata Consiliului Local, pentru ca apoband bugetul local trebuie sa stim, sa fim
informatii despre modalitatea cum se cheltuiesc banii publici, propunand ca
trimestrial domnul contabil sa prezinte situatia cheltuielilor efectuate la nivelul
institutiei.
Domnul presedinte de sedinta ii invita pe domnii consilieri sa isi prezine
doleantele la punctul Diverse.
Domnul Dimescu spune ca s-a incheiat licitatia pentru drumul de la Badosi de
acum o luna de zile si nu se face nimic, concluzionand ca suntem de rasul lumii.

Domnul viceprimar precizeaza ca lucrarea va incepe in momentul in care sunt
luate toate avizele si acordurile emiterii autorizatiei de construire, pentru ca dincolo
de toate trebuie respectate prevederile legislative si nu se poate sari peste procedura.
Domnul consilier Florea Petre Dorel intreaba, referitor la aspectele semnalate
de catre domnul consilier Nicola, privind beneficiarii de ajutor social, daca s-au luat
masuri.
Domnul viceprimar precizeaza ca fost mise dispozitii de suspendare/ incetare a
jutorului dosare de ajutor social, precizand ca poate sa la vada daca doreste.
Domnul consilier Florea Petre Dorel concluzioneaza ca degeaba vorbesc
consilierii in consiliu ca oricum nu se face nimic, asa cum s-a intamplat cu ajutorul
social, asa se va intampla si cu domnul contabil, nu doar discutam dar nu se ia nicio
masura.
Domnul consilier Vaduva, aduce in discutie problema drumurilor comunale,
sunt foarte multe gropi, iar noi avem utilaje si nu facem nimic.
Domnul viceprimar spune ca se va incepe si cu repararea drumurilor din comuna cu
utilajele din dotare.
Domnul consilier Nicolaescu Florea aduce in discutie faptul ca fost taiat
iluminatul public in comuna, intreband cine plateste rebransarea.
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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