PROCES- VERBAL
Incheiat azi 25.07.2014, in sedinta ordinara, unde participa 11 consilieri din totalul de 13,
domnii consilieri Nicolaescu Florea si Dimescu Cristian au anuntat absenta, sedinta fiind legal
constituita, lucrarile pot incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti,
trimestrul II -2014 cu suma de 45.689,18 mii lei, astfel: la capitilul venituri 42.02.65
subventii, iar la capitolul 67.02.71 cheltuieli investitii, Alimentare cu apa comuna
Bratovoesti, sat Bratovoesti, cu aceeasi suma.
2. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului comunei Bratovoesti – Marin Ion,
pentru a vota in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ”, modificarea Actului Constitutiv si Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ”.

Domnul presedinte de sedinta Nicolaescu Florea nefiind prezent, colegii hotarasc ca lucrarile
sedinte sa fie conduse de catre domnul consilier Oanca Dorel.
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
verbal al sedintei precedente, nu este niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Inainte de discutarea proiectelor aflate pe ordinea de zi, domnul director Licsor Gabriel le
comunica domnilor consilieri faptul ca este nevoie la scoala de un put forat cu hidrofor si o fosa
septica pentru ca astfel Grupurile sanitare sunt ineficiente. Domnul director precizeaza ca fosa
actuala este mica, trebuind facuta alta mult mai mare.
Domnul consilier Vaduva spune ca trebuie adus un specialist care poatae sa vina cu solutii
moderne. Dumnealui spune ca trebuia in proiectul pentru Grupurile sanitare sa se prevada si fosa
septica, chiar daca dadeam bani mai multi.
Domnul consilier Vaduva precizeaza ca lucrarea trebuie facuta de un specialist, sa nu facem
carpeli, trebuind sa gasim solutiile financiare in vederea sigurarii banilor necesari, deasemenea
trebuie facut suportul la gard si portile la scoala.
Domnul contabil spune ca bani nu sunt deoarece tot excedentul anului 2013 a fost destinat
drumului de la Badosi.
Domnul Florea Marin spune ca trebuie consultat un specialist sa spuna cat costa si apoi sa gasim
banii necesari pentru lucrare.
Dupa expunerea punctelor de vedere, domnul presedinte de sedinta le propune domnilor consilieri
sa intre in dezbaterea proiectelor aflate pe ordine ade zi.
Se discuta primul proiect de hotarare: “Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
local al comunei Bratovoesti, trimestrul II -2014 cu suma de 45.689,18 mii lei, astfel: la capitilul
venituri 42.02.65 subventii, iar la capitolul 67.02.71 cheltuieli investitii, Alimentare cu apa comuna
Bratovoesti, sat Bratovoesti, cu aceeasi suma” si nefiind interventii din partea domnilor consilieri,
domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnilor consilieri proiectul de hotarare,
domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi din numarul celor
prezenti proiectul de hotare, nu este niciun vot impotriva si nici o abtinere.
Se trece la discutarea urmatorului proiect de hotarare “Proiect de hotarare privind
mandatarea primarului comunei Bratovoesti – Marin Ion, pentru a vota in Adunarea generala a

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ”, modificarea
Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a
Deseurilor „ECODOLJ”, se prezinta de catre secretar raportul de specialitate,
Domnul primar spune ca au existat dispute intre Consiliul Judetean si Primaria Craiova, si
acum s-au rezolvat, sperand ca se va finalize procedura.
Domnul presedinte de sedinta constatand ca nu sunt interventii din partea domnilor
consilieri, supune spre aprobare domnilor consilieri proiectul de hotarare, domnii consilieri voteaza
prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi din numarul celor prezenti proiectul de hotare,
nu este niciun vot impotriva si nici o abtinere.
Dupa terminarea discutiilor la proiectele aflate pe ordinea de zi, se poarta discutii libere.
Domnul primar spune ca trebuie facut gardul la cimitirul de la Prunet, la strada.
Domnul viceprimar spune ca nu trebuie sa mai facem investiitii la biserici, nu avem voie.
Domnul contabil spune ca biserica de la Prunet trebuie predata catre culte.
Domnul consilier Tescoveanu spune ca sunt probleme pe raza satului Bratovoesti, familii
care sunt atacate de hoti, hoti care sunt favorizati de faptul ca nu sunt becuri pe strazi. Deasemenea
spune ca persoanele de la ajutorul social nu muncesc, ies foarte putini la munca, ar trebui sa iasa toti
la munca. Precizeaza faptul ca la Badosi care un cetatean piatra din Jiu si a stricat drumul .
Domnul consilier Oaca spune ca trebuie sa ii zicem sa puna paitra pe drum.
Domnul Dogaru spune ca trebuie rezolvata problema firelor de curent, sa fie modernizate,
sa se faca centralizat pe baza de tabel cu semnaturi, care CEZ pentru afi schimbata reteaua.
Domnul consilier Oaca spune ca trebuie facut drumul de la Prunet, pentru ca nu baga
autobuzele pe acel drum deoarece isi rupe masinile.
La final domnul contabil doreste sa raspunda domnilor consilieri la solicitarea facuta, dorind
sa puna spre consultare dosarul cu actele, dar avand in vedere ca este la final de sedinta si poate ca o
sa dureze mai mult timp, domnul consilier Vaduva il roaga pe domnul contabil sa intocmesca o
mapa cu documentele solicitate pentru fiecare consilier in parte, pentru a putea fi studiate .
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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