PROCES- VERBAL
Incheiat azi 29.08.2014, in sedinta ordinara, unde participa 11 consilieri din totalul de
13, domnii consilieri Florea Petre Dorel si Trifu George 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 completarea Anexei I la HCL Bratovoesti nr.34/19.12.2013
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale – cap. alte taxe locale.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Clubul Sportiv de
drept Public – Viitorul Bratovoesti, in anul 2014.
3.Diverse.
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, iar rezultautul votului este : 11
voturi pentru si 2 abtineri (Nicolaescu Florea si Dimescu Cristian, care au absentatat la sedinta
anterioara), astfel procesul – verbal este aprobat.
Se trece la discutarea primului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi : “Proiect de
hotarare privind completarea Anexei I la HCL Bratovoesti nr.34/19.12.2013 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale – cap. alte taxe locale”.
Se prezinta raportul de specialitate, dupa care domnii consilieri sunt invitati sa isi
spuna punctul de vedere.
Domnul consilier Dimescu spne ca fiecare tarla ar trebui masurata si oamenilor sa li se
spuna unde au terenul.
Domnul consilier Vaduva spune ca i se pare suma mare pentru deplasarea comisiei,
poate ca oamenii nu au bani, propunand sa se vina cu mijloc de transport asigurat de cetateni.
Cu instituirea acestei taxe nu ii mai incurajam pe oameni sa depuna cereri, sustinad asigurarea
mijlocului de transport.
Nemaifiind alte interventii din partea domnilor consilieri, domnul presedinte de sedinta
supune spre aprobare dmnilor consilieri proiectul de hotarare, 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, astfel taxa pentru delasarea la fata
locului a comisiei de constatare a pagubelor pricinuite de catre oameni si/sau animale, este in
suma de 30 lei/ deplasare, iar taxa pentru deplasarea la fata locului in vederea remasurarii
unor suprafete de teren agricol sau vegetatie forestiera , in suma de 30 lei/ deplasare.
Se trece la discutarea urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi:”Proiect de
hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Clubul Sportiv de drept Public –
Viitorul Bratovoesti, in anul 2014”.

Seprezinta raportul de specialitate si sumele necsare atingerii obietivelor si anume 15
mii lei pentru sustinerea financiara dupa care domnul presedinte de sedinta supune spre
aprobare domnilor consilieri proiectul de hotarare, domnii conisilieri voteaza prin vot deschis
si aproba cu unanimitate din numarul celor prezenti proiectul de hotarare, nu este niciun vot
impotriva si nicio abtinere.
Se trece la discutarea punctului “Diverse”, iar domnul presedinte de sedinta ii invita pe
domnii consilieri sa se inscrie la cuvant, se inscriu urmatorii: domnul consilier Oaca, domnul
consilier Vaduva si domnul consilier Dogaru Ion.
I se da cuvantul domnului consilier Oaca, care spune ca trebuie reparat drumul de la
Prunet.
Deasemenea domnul Truta spune ca si la Georocu Mare sunt probleme cu drumurile.
Domnul consilier Vasile Vaduva spune ca sistematizarea la nivelul comunei este atributul
consiliului local, iar noi nu avem indicatoare la nivelul comunei Bratovoesti, existand pericolul
producerii accidentelor. Deasemenea propune sa se aduca 1-2 mese, o banca si un cos de
gunoi la Fantana Miresei la strada, ca atunci cand cineva doreste sa poposeasca sa aiba
minimul de conditii asigurate.
Domnul consilier Dogaru Ion precizeaza ca nici pana acum nu s-a facut drumul din vale
de la Bratovoesti si nici piata de la Bratovoesti nu a fost amenajata.
Domnul consilier Florea Marin propune ca domnul care aduce piatra la Badosi din Jiu, sa
aduca cateva masini si pentru drumuri, sa ne ajute.
Dupa terminarea interventiilor, 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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