PROCES- VERBAL
Incheiat azi 26.06.2015, in sedinta ordinara, unde participa 12 consilieri din totalul de 13,
domnul consilier Florea Marin, anuntand absenta, sedinta fiind legal constituita, lucrarile pot
incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii comunei Bratovoesti, prin consiliul Local
Bratovoesti in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT – BECHET,
persoana juridica de drept roman, infiintata conform art. 11 din Legea nr.215/2001,
repubilcata.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare demarării si derularii
procedurii de licitatie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea
prin concesionare a gestiunii unor activităti componente ale serviciului de salubrizare,
respectiv colectarea si transportul desurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri în
judetul Dolj si operarea statiei de sortare si transfer Goicea.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local la
nivelul comunei Bratovoesti, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2015.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si Studiului de Oportunitate,
pentru inchirierea spatiului in suprafata de 12,98 mp, spatiu recoltare probe – analize
medicale, situat in incinta Dispensarului Uman Bratovoesti, judetul Dolj.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015.
6. 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.
Inainte de inceperea lucrarilor sedintei, in sala se afla domnul director al Scolii Gimaziale
Bratovoesti Licsor gabriel, care doreste sa aduca la cunostinta fatul ca pe langa igienizarea care trebuie
facuta, exista proble la acoperisul de la Gradinita Bratovoesti si Scoala de la Bratovoesti, stiind faptul ca
resursele bugetului local sunt limitate, totusi atrage atentia asupra acestor probleme.
Dumnealui crede ca se poate rezolva problema acoperisului de la Gradinita cu banii care sunt
prevazuti, urmand ca pe viitor sa se aiba in vedere acoprisul de la Scoala.
Se propune ca pentru acoerisul de la scoala sa se faca un stidiu si proiect ca sa se vada la ce pret
ajunge lucrarea si in functie de acest lucru sa se gaseasca solutii.
Domnul consilier Vaduva il intreaba pe domnul contabil daca in momentul acesta se mai poate
face o rectificare bugetara pentru scoala, iar domnul contabil spune ca nu mai exista late surse. Astfel
domnul consilier Vaduva propune ca sa se realizeze igienizarea si sa se canalizeze pe acoperisul de la

Gradinita Bratovoesti si poate sa se mai schimbe ceva tigle la acoperisul de Scoala, pana cand vom gasi o
solutie in privinta alocarii unei sume consitente pentru repararea capitala a acoperisului.
Domnul viceprimar spune ca poate se gaseste varianta si cu plata esalonata a proiectului, dar
pentru a se realiza acest lucru trebuie sa se faca SF- ul si PT- ul.
Domnul consilier Tescoveanu propune ca tabla care a fost achizitionata pentru Caminul de la
Georocu Mare sa se foloseasca la Scoala, dar in se explica faptul ca aceasta are alete dimensiuni fata de
ceea ce exista la acoerisul de la Scoala.
Dupa terminarea interventiei, domnul director multumeste Consiliului si domnului primar pentru
disponibilitate si spera in gasirea unor solutii pentru rezolvarea problemelor semnalate.
Se trece la discutarea primului proiect aflat pe ordinea de zi: „Proiect de hotarare privind aprobarea
asocierii comunei Bratovoesti, prin consiliul Local Bratovoesti in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara CALAFAT – BECHET, persoana juridica de drept roman, infiintata conform art. 11 din
Legea nr.215/2001, repubilcata.

Domnul primar explica necesitatea asocierii comunei cu celelelate comunei in cadrul
acestei Asociatii si nemaifiind dezbateri pe baza proiectului, domnul presedinte de sedinta
supune spre aprobare domnnilor 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, nicio abtinere, astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Se trece la urmatorul proiect aflat pe ordinea de zi „Proiect de hotarare privind aprobarea
documentelor necesare demarării si derularii procedurii de licitatie publică organizată în vederea
atribuirii contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităti componente
ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul desurilor municipale si a altor
fluxuri de deseuri în judetul Dolj si operarea statiei de sortare si transfer Goicea”, se prezinta
raportul de specialitate si nemaifiind dezbateri pe baza proiectului, domnul presedinte de sedinta
supune spre aprobare domnnilor 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, nicio abtinere, astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Se discuta urmatorul proiect de hotarare: „Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de
actiuni sau lucrari de interes local la nivelul comunei Bratovoesti, conform Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2015”, se prezinta raportul de
specialitate si Planul de actiuni sau lucrari, dupa care nemaifiind dezbateri pe baza proiectului,

domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnnilor 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, nicio abtinere, astfel proiectul de
hotarare este aprobat.
Se trece la discutatrea urmatorului proiect de hotarare: „Proiect de hotarare privind aprobarea
Raportului de evaluare si Studiului de Oportunitate, pentru inchirierea spatiului in suprafata de 12,98 mp,
spatiu recoltare probe – analize medicale, situat in incinta Dispensarului Uman Bratovoesti, judetul Dolj, se
prezinta raportul de sepecialitate si raportul de evaluare si sttudiul de oportunitate, dupa care nemaifiind

dezbateri pe baza proiectului, domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnnilor
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, nicio abtinere, astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Se discuta si proiectul de hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015, in cadrul caruia sa prezinta

raportul de specialitate si Planurile intocmite de sef SVSU Bratovoesti, si nemaifiind dezbateri pe baza
proiectului, domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnnilor 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, nicio abtinere, astfel
proiectul de hotarare este aprobat.
La punctul Diverese, domnul consilier Tescoveanu atrage atentia asupra existentei gunoaielor la cimitirul
de la Badosi si a gropilor de pe anumite ulite de la Badosi, propunand sa se aduca nisip.

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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