PROCES- VERBAL
Incheiat azi 24.10.2014, in sedinta extraordinara, unde participa 12 consilieri din totalul
de 13, domnul consilier Diomescu Cristian a anuntat absenta, sedinta fiind legal constituita,
lucrarile pot incepe.
Se prezinta ordinea de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti,
trimestrul - IV- 2014, cu suma de 248 mii lei, cheltuieli curente si de personal si cu suma
de 425 mii lei – Alimentare cu apa sistem centralizat comuna Bratovoesti, sat
Bratovoesti, judetul Dolj.
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 unanoimitate de
voturi procesul verbal, nu este niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi : Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului local al comunei Bratovoesti, trimestrul - IV- 2014, cu suma de
248 mii lei, cheltuieli curente si de personal si cu suma de 425 mii lei – Alimentare cu apa sistem
centralizat comuna Bratovoesti, sat Bratovoesti, judetul Dolj.
Se prezinta raportul de specialitate, de catre domnul contabil, enumerand repartitia banilor si
anume:
- 30 mii lei salarii invatamant
- 7 mii lei asistenti personali si indemnizatii
- 45 mii lei drumuri CJ Dolj
- 110 mii lei salarii administratie
- 56 mii lei ramas pentu alte cheltuieli
- 10 mii lei achizitionare combustibil
- 13 mii lei decontare naveta profesori
-7,5 mii lei pentru picture biserica Prunet
- 425 mii lei Alimentare cu apa Bratovoesti
Domnul consilier Oaca spune ca Biserica de la Prunet este a noastra si sa nu o mai donam la
Biserica.
Domnul contabil spune ca pentru drumuri in total sunt de cheltuit aproximativ 90 mii lei.
Referitor la druml care ar trebui reparat, domnii consilieri incep sa isi spuna punctul de vedere.
Domnul Oaca spune ca trebuie facut drumul de la Prunet, este strada cea mai proasta,
reprezinta o prioritate, sa se puna piatra sa se ridice drumul.
Domnul consilier Vaduva spune ca ar trebui sa se pietruiasca drumul de la Bratovoesti, pe strada
cu Politia.
Deasemenea strada de la Badosi, la Gramada sa se pietruiasac, deoarece este foarte circulata.
Domnul consilier Trifu spune ca toate se fac la Bratovoesti, apa, asfalt, mai trebuie facut si in
alte sate ceva, la Prunet nu s-a facut nimic si nici acum nu suntem de acord sa se faca drumul.
Domnul consilier Florea Marin spuneca ar trebui sa se aleaga varianta pioritara.

Domnul consilier Vaduva spune ca toate drumurile sunt proaste si pe toate ar trebui sa se puna
piatra.

Domnul consilier Dogaru Ion precizeaza ca ar trebui sa se masoare drumurile comunale,
sunt persoane care au intrat in domeniul public, la Beca este ingustat drumul.
Domnul consilier Florea Marin spune ca drumurile din vale sunt distruse, are dreptate
domnul consilier Dogaru, iar cei cu lemnele sa iasa pe drumul forestier, pe marginea drumului
erau santuri, iar acum nu mai sunt.
Domnul consilier Oaca spune ca trebuie lucrat mai bine cu buldoexcavatorul, deoarece nu au
loc doua carute sa treaca una pe langa alta, pe marginea drumului sunt maluri de nisip.
Nemaifiind alte discutii in cadrul acestui proiect de hotarare, domnul presedinte de sedinta
supune spre aprobare domnilor consilieri proiectul de hotarare, domnii consilieri voteaza prin
vot deschis si aproba cu unanimitate din numarul celor prezenti proiectul de hotarrae, nu este
niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Domnul presedinte de sedinta, constatand ca nu mai sunt alte probleme de discutat,
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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