PROCES- VERBAL

Incheiat azi 30.04.2015, in sedinta ordinara, unde participa 11 consilieri din totalul de 13,
domnii consilieri Dogaru costel si trifu goerge au anuntat absenta, sedinta fiind legal constituita,
lucrarile pot incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de eliberare a atestatului de producator si a
carnetelor de comercializare, conform Legii nr.145/2014.

2. Diverse.
Domnul primar ii invita pe domnii consilieri sa isi aleaga un presedinte de sedinta , pentru ca
lucrarile sa decurga in bune conditii.
Domnul consilier Tescoveanu il propune pe domnul consilier Nicola Constantin, este singura
propunere, domnii consilieri voteaza prin vot dechis si aproba cu unanimitate de voturi din
numarul celor prezenti, ca presedinte de sedinta pe domnul consilier Nicola Constantin pentru o
perioada de 3 luni.
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.
Domnul primar Inanite de inceperea dezbaterilor domnul primar le propune domnilor consilieri
introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare si anume: “Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local prin majorarea cheltuielilor in trimestrul II -2015 cu suma de 10 mii lei
”
Se spune la vot propunerea facuta, domnii consilieri voteaza prin vot deschis propunerea facuta
si aproba cu unanimitatea de voturi propunerea, nu este niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Se trece la discutarea proiectului aflat pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea
Devizului general, actualizat cu indicele de inflatie al lucrarii Constructie noua Baza Sportiva,
comuna Bratovoesti, judetul Dolj”.
Se prezinta raportul de specialitate de catre domnul contabil prezentand si valoarea
actualizata cu indicele inflatiei si anume 669,553 lei cu TVA.
Domnul consilier Oaca Dorel spune ca aceasta constructie trebuia amplasata altfel.
Domnul consilier Vaduva precizeaza faptul ca in privinta amplasamentului suntem acum
in fata unui fapt implinit, iar in privinta dirigintelui de santier acesta trebuie sa ne reprezinte cat
mai bine, putandu-i -se face verificari.

Nemaifiind dezbateri pe baza proiectului, 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 niciun vot impotriva, nicio
abtinere, astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Se trece la urmatorul proiect aflat pe ordinea de zi : „Proiect de hotarare privind aprobarea
completarii HCL nr.234/29.09.2009 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului privat al comunei Bratovoesti, cu temeiul legal din Legea nr.18/1991, in preambulul
hotararii”.
Se prezinta raportul de specialitate si nefiind dezbateri pe baza proiectului, 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.
Se trece la discutarea urmatorului proiect de hotarare: „Proiect de hotarare privind aprobarea
organizarii retelei scolare la nivelul comunei Bratovoesti, judetul Dolj, incepand cu 01 septembrie
2015”.
Se prezinta raportul de specialitate, inclusiv adresa Inspectoratului Scolar Judetean Dolj.
Domnul consilier Truta Aurelian spune ca scolile in care nu se mai fac ore ca urmare a
reorganizarii, trebuie sa fie intretinute.
Domnul consilier Dimescu Cristian aduce la cunostinta faptul ca la clasa pregatitoare nu se face
nimic cu copii, profesorul este depasit de situatie, este inexistent in clasa.
Domnul consilier Vaduva precizeaza ca ar trebui sa aflam si punctul de vedere al domnului
director, avand in vedere ca in cadrul sedintelor Consiliului de administratie al scolii Bratovoesti,
din care face parte, nu a fost discutat acest aspect semnalat de catre domnul consilier Dimescu.
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 propunerea de acordare a calificativului secretarului comunei Delia Olteanu, pentru
activitatea desfasurata in cursul anului 2014, conform HG nr.611/2008”.
Domnul primar precizeaza ca relatia dintre primar si secretar este foarte buna colaborand
fructuos in rezolvarea problemelor comunitatii.
Domnul consilier Vaduva spune ca ar dori sa fie informati asupra legalitatii proiectleor de
hotarare cu regularitate.
Se propune acordarea calificativului „foarte bine”, iar 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.
Se discuta si punctul nou introdus pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local prin majorarea cheltuielilor in trimestrul II -2015 cu suma de 10 mii
lei”.
Domnul contabil explica necesitatea luarii acestei masuri, dupa care 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 si nicio abtinere, astfel proiectul de hotarare este aprobat.

Se trece la „Diverse’ si se inscriu la cuvant urmatorii consilieri: D. Tescoveanu, d. Dogaru
Ion, d. Truta, d. Vaduva si d. Dimescu.
I se da cuvantul domnului consilier Tescoveanu care intreaba care este procedura pentru
atestatele de producator, iar secretarul explica in mare modalitatea de acordare a atestatelor si
carnetelor de comercializare, atestate care se vor elibera de primarie si in baza unui aviz de la o
forma asociativa.
Sa se faca comisie care sa mearga pe teren sa vada cum sunt terenurile inundate, au si in
casa apa oamenii.
Domnul viceprimar propune achizitionarea unei motopompe.
Domnul consilier Tescoveanu spune ca nu suntem ajutati de stat.
De asemenea spune ca au mai ramas cateva ulite in Badosi care ar trebui sa fie pietruite
sau macar sa se puna nisip.
Domnul consilier Dogaru Ion aduce la cunostinta faptul ca sunt becuri arse pe traseu, au
fost luate lampile vechi iar acestea sunt foarte proaste. Aminteste faptul ca Piata de la
Bratovoesti nici pana acum nu a fost amenajata.
Domnul consilier Truta spune ca trebuie facut gardul de scoala de la Georocu Mare, portile
de la Caminul Cultural de la Georocu Mare. Domnul presedinte spune ca din cate cunoaste cand
s-a schimbat gardul de la Scoala Bratovoesti, cel vechi urma sa fie dus la Scoala de la Georocu
Mare.
Domnul consilier Vaduva spune referitor la apa din curtile oamenilor, tragerea acesteia cu
motopompa nu este solutia, ar trebui sa se faca canale de drenare, iar gunoaiele sa nu mai fie
depozitate necontrolat. De asemenea precizeaza ca ar trebui sa se igienizeze de Paste, cu
persoanele beneficiare de ajutor social. Domnul consilier Nicola intervine si spune ca cei de la
ajutor social trebuie sa fie mai bine supravegheati.
Domnul consilier Vaduva aduce la cunostinta domnului contabil faptul ca doamna
coregraf a copiilor de la Ansamblul „Izvorasul” nu este platita de cateva luni de zile.
Precizeaza ca trebuie facut ceva si cu acoperisul de la Scoala si Gradinita deoarece ploua
prin el.
Domnul consilier Dimescu Cristian spune ca trebuie sa se faca imprejmuirea cimitirului la
Badosi si Prunet.
De asemenea intreaba daca are cineva masa inchiriata in targul comunal, propunad sa
mearga consilieri in targ.
Domnul consilier Florea Marin intreaba cand incep lucraile de imprejmuire a cimitirului
de la Badosi, raspunzundu-i –se de catre domnul primar ca acest lucru se va realiza cat mai
curand posibil.
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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