PROCES- VERBAL
Incheiat azi 08.10.2014, 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 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bratovoesti, in
cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Bratovoesti, conform Legii
nr.1/2011- legea educatiei nationale si OUG nr. 49/2014.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti, trimestrul
- IV- 2014, cu suma de 200 mii lei, Alimentare cu apa comuna Bratovoesti, sat Bratovoesti,
3. Diverse.
Inainte de inceperea lucrarilor, domnul primar ii invita pe domnii consilieri sa isi aleaga un presedinte
de sedinta.
Domnul Nicola il propune pe domnul consilier Trifu George, este singura propunere, domnii consilieri
voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi ca presedinte de sedinta pentru 3

luni sa fie domnul consilier Trifu George, nu este niciun vot impotriva si nicio 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 primar le propune domnilor consilieri suplimentarea ordinii de zi cu inca un proiect de
hotarare si anueme:
“Proiect de hotarare privind stabilirea orarului de functionare al microbuzului scolar, in anul
scolar 2014-2015”.
Domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnilor consilieri introducerea pe
ordinea de zi a proiectului, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate
din numarul celor prezenti proiectul de hotarare, nu este niciun vot impotriva si nicio
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 : 12
voturi pentru si 1 abtineri (Florea Marin, care au absentatat la sedinta anterioara), astfel
procesul – verbal este aprobat.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi : “Proiect de hotarare
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bratovoesti, in cadrul Consiliului de Administratie
al Scolii Gimnaziale Bratovoesti, conform Legii nr.1/2011- legea educatiei nationale si OUG nr. 49/2014.

Se prezinta raportul de specialitate, dupa care domnii consilieri sunt invitati sa isi spuna
punctul de vedere.

Cei doi consilieri propusi sa faca partea din Consiliul de adiministratie al Scolii sunt domnii
Vasile Vaduva si Nicola Constantin.
Domnul presedinte supune spre aprobare domnilor consilieri proiectul de hotarare, domnii
consilieri voteaza prin vot deschis ca reprezentantii Consiliului Local in cadrul Consiliului de
administratie al Scolii Gimnaziale Bratovoesti, sa fie domnii consilieri Vaduva si Nicola, si aproba
cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu este niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Se trece la discutarea urmatorului proiect de hotarare: Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti, trimestrul - IV- 2014, cu suma de 200 mii lei,
Alimentare cu apa comuna Bratovoesti, sat Bratovoesti.
Se prezinta raportul de specialitate si actul aditional nr.1 la contractual de finantare
Alimentare cu apa, dupa care, nefiind interventii din partea domnilor consilieri, domnul presedinte de
sedinta supune spre aprobare proiectul aflat in discutie, domnii consilieri voteazasi aproba cu

unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu este niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Se discuta si proiectul de hotarare nou introdus : “Proiect de hotarare privind stabilirea
orarului de functionare al microbuzului scolar, in anul scolar 2014-2015”.
Domnul primar prezinta adresa Scolii Gimnaziale Bratovoesti, in care este stabilit programul
microbuzului, dupa care domnii consilieri sunt invitati sa isi spuna punctul de vedere.
Domnul consilier Dimescu spune ca trebuie afisat orarul microbuzului, pentru a-l cunoaste
copiii.
Domnul consilier Vaduva precizeaza faptul ca soferul de pe microbuz trebuie sa previna
producerea de accidente, deoarece copiii nu sunt atenti trebuie sa fie sprijiniti, ajutati, mai ales
cei mici.
Domnul presedinte de sedinta constatand ca nu mai sunt interventii, domnul presedinte de
sedinte de sedinta supune spre domnilor consilieri proiectul de hotarare, domnii consilieri
voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu este
niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Domnul consilier Dimescu intreavba cand sunt toalete de la scoala gata si I se raspunde ca in
cel mai scurt timp.
Domnul consilier Vaduva spune ca becurile raman aprinse, sa se vada care este problema.
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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