PROCES- VERBAL

Incheiat azi 02.02.2015, 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 Planului de ocupare a functiilor publice pentru
anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bratovoesti.
2. Privind aprobarea asocierii intre Comuna Bratovoesti, prin Consiliul Local al
comunei Bratovoesti si Consiliul Local Teasc, in vederea prestarii serviciilor de
eliberare a cartilor de identitate.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Modernizare Strazi
Rurale comuna Bratovoesti, judetul Dolj.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare, pentru anul 2014.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Bratovoesti, pentru
anul 2015.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea folosirii excedentului anului 2014, in suma de
500.000 lei.
7. 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, si aproba cu unanimitate de voturi
procesul al sedintei precedente.
Se trece la discutarea proiectului aflat pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Bratovoesti”.
Se prezinta raportul de specialitate si nefiind dezbateri pe baza proiectului,domnul
presdinte de sedinta supune spre aprobarea domnnilor consilieri proiectul de hotarare, domnii
consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu
este niciun vot impotriva, nicio abtienre, astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Se trece la urmatorul proiect aflat pe ordinea de zi : „ Proiect de hotarare privind aprobarea
asocierii intre Comuna Bratovoesti, prin Consiliul Local al comunei Bratovoesti si Consiliul Local
Teasc, in vederea prestarii serviciilor de eliberare a cartilor de identitate”.
Se prezinta raportul de specialitate si nefiind dezbateri pe baza proiectului, domnul
presdinte de sedinta supune spre aprobarea domnnilor consilieri proiectul de hotarare, domnii
consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu
este nici un vot impotriva si nicio abtinere, astfel proiectul de hotarare este aprobat.

Se trece la discutarea urmatorului proiect de hotarare: „Proiect de hotarare privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate – Modernizare Strazi Rurale comuna Bratovoesti, judetul Dolj”.
Se prezinta raportul de specialitate, domnul viceprimar precizeaza faptul ca au fost incluse toate
satele in acest studiu.
Domnul consilier Oaca spune ca a mai fost facut un studiu pentru apa, canal, strazi si nu sa rezolvat nimic, s-au dat foarte multi bani fara sa se rezolve ceva si intreaba de ce nu se pot folosi
acele studii. Domnul viceprimar ii raspunde faptul ca valabilitatea studiilor a fost de 3 ani, adica
perioada 2009-2013.
Domnul consilier Nicolaescu spune ca trebuie sa se faca ceva cu persoanele care au ocupat
din drumul public, ingustandu-se ulitele.
Nemaifiind alte interventii, domnul presdinte de sedinta supune spre aprobarea domnnilor
consilieri proiectul de hotarare, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu
unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu este nici un vot impotriva si nicio abtinere, astfel
proiectul de hotarare este aprobat.
Se trece la urmatorul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi : „Proiect de hotarare
privind aprobarea executiei bugetare, pentru anul 2014”, iar domnul contabil ataseaza
proiectului de horarare executia bugetara pentru anul 2014, spre consultarea consilierilor,
prezentandu-le veniturile si cheltuielile.
Nemaifiind interventii, domnul presdinte de sedinta supune spre aprobarea domnnilor
consilieri proiectul de hotarare, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu
unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu este nici un vot impotriva si nicio abtinere, astfel
proiectul de hotarare este aprobat.
Se discuta urmatorul proiect aflat pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului local al comunei Bratovoesti, pentru anul 2015”.
Se prezinta propunerile bugetului local pentru anul 2015, confom machetei anexate proiectului.
Domnul presedinte de sedinta ii invita pe domnii consilieri sa se inscrie la cuvant si se inscriu
urmatorii consilieri : - d. Truta. D. Vaduva, d. Oaca.
I se da cuvantul domnului consilier Truta, care spune ca ne laudam ca facem drumul de la
Bratovoesti in vale, cu banii de la APIA si nici pana acum nu s-a facut.
Deasemnea spune ca trebuie rezolvata problema gunoaielor din comuna.
Dupa interventia domnului consilier Truta i se da cuvantul domnului consilier Vaduva, care
precizeaza faptul ca macheta cu propunerile bugetului pentru anul 2015 a r trebui sa fie mai
explicita.
Apreciaza investituia care s-a facut prin asfaltarea drumurilor comunale, spunand ca trebuie
avute in atentie si celelalte care nu au fost pietruite.
Domnul consilier Vaduva are cateva propuneri, care spera sa isi gaseasaca rezolvarea in anul
2015 si anume:
- cu banii de la targ sa se imprejmuiasaca parculetul unde se depoziteaza cerealele, spre
comercializare.
- prin asocierea cu Comuna Teasc pentru serviciul de evidenta se asteapta ca si cheltuielile sa fie
mai mici pentru comuna Bratovoesti, sa se poarte o negociere buna.
- plopii aflati pe domniul public la Scoala si la Targ sunt un adevarat percol public, trebuind sa
se ia masuri.
- referitor la paza din comuna , propune extinderea sistemului de supraveghere video.
- deasupra grupului sanitar de la Scoala Bratovoesti propune sa se construiasca o sala de Sport.
- Gradinita de la Badosi sa isi transfere copii in Scoala fiind mult mai bine dotata, iar Gradinita
sa ramana in conservare.
- sa se construiasca un adapost pentru utilaje

- la ziua comunei Bratovoesti sa se aniverseze si cei 50 de ani de la infiintarea Scolii Bratovoesti.
Dupa domnul consilier Vaduva i se da cuvantul domnului consilier Oaca, care spune ca trebuie
facut drumul din vale, dar utilajele de ce la avem, nu tocmai pentru acest lucru sau preferam sa ne
aduca Gabi Boldici piara si sa ii dam o gramada de bani. Precizeaza faptul ca tot timpul au votat si
nu s-a respectat, una se vorbeste si alta se face. Doreste sa fie informati in cadrul sedintelor de
consiliu, nu sa afle de la altii.
Se trece la votarea proiectului de hotarare, domnii consilieri voteaza prin vot deschis, iar
rezultatul votului este 10 voturi pentru, 2 voturi impotriva ( d. consilier Florea Petre Dorel si d.
Dogaru Costel) si 1 abtinere (d. consilier Oaca Dorel), astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Se discuta ultimul proiect de hotarare: „Proiect de hotarare privind aprobarea folosirii
excedentului anului 2014, in suma de 500.000 lei.”
Domnul contabil prezinta propunerile si anume : - 338.000 lei – Alimentare cu apa in sistem
centralizat comuna Bratovoesti, sat Bratovoesti si 162.000 lei – continuare lucrare Modernizare
strazi rurale comuna Bratoovesti, sat Badosi.
Nefiind obiectii, domnul presedinte de sedinta supune spre aprobarea domnnilor
consilieri proiectul de hotarare, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu
unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu este nici un vot impotriva si nicio abtinere, astfel
proiectul de hotarare este aprobat.
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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