PROCES- VERBAL
Incheiat azi 30.07.2015, 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. Aprobarea indicatorilor trimestriali si a executiei bugetare la data de 30.06.2015.
2. Rectificarea bugetara la venituri proprii, venituri din agricultura, pentru prevederea
cheltuielior necesare studiului de fezabilitate al proiectului „Modernizare drumuri de
expoatare agricola in comuna Bratovoesti judetul Dolj” in suma de 115 mii lei.
3. 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 verbal al sedintei precedente.
Inainte de inceperea lucrarilor sedintei, domnul primar supune domnilor consilieri
introducerea pe ordinea de zi a inca unui proiect de hotarare si anume : “Proiect de hotarare
privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul angajat din aparatul de
specialitate al primarului comunei Bratovoesti, în baza prevederilor art. 1 alin. ( 5²) şi (5³) din
O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare”
Domnul presedinte de sedinta, Oaca Dorel supune spre aprobarea domnilor consilieri
introducerea pe ordinea de zi a noului proiect, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba
cu unanimitate din numarul celor prezenti introducerea noului proiect de hotarare, nu este nici un
vot impotriva si nicio abtinere.
Se discuta primul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi :” Aprobarea indicatorilor
trimestriali si a executiei bugetare la data de 30.06.2015”, iar domnul contabil prezinta raportul de
specialitate, prezentand adresa de la DGFP Craiova ce cuprinde indicatorii transmisi, iar dupa
prezentarea facuta, domnul presedinte de sedinta constatand ca nu sunt discutii pe marginea
acestui proiect, supune spre aprobare domnilor 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 aflat pe ordinea de zi „Rectificarea bugetara la venituri proprii,
venituri din agricultura, pentru prevederea cheltuielior necesare studiului de fezabilitate al
proiectului „Modernizare drumuri de expoatare agricola in comuna Bratovoesti judetul Dolj” in
suma de 115 mii lei”, 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 si proiectul de hotarare nou introdus pe ordinea de zi : „Proiect de hotarare privind
stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul angajat din aparatul de specialitate al
primarului comunei Bratovoesti, în baza prevederilor art. 1 alin. ( 5²) şi (5³) din O.U.G. nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare”, se prezinta
raportul de specialitate.
Domnul consilier Vaduva spune ca aceasta majorare se poate face diferentiat, in functie de
complexitatea muncii angajatilor.
Dupa aceasta interventie, domnul presedimnte de sedinta constatand ca nu mai sunt dezbateri
pe marginea proiectului, 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 Diverse, se inscriu la cuvant urmatorii consilieri: d. Tescoveanu, D. Truta, d. Trifu,
d. Nicola si d. Dogaru.
Domnul presedointe de sedinta ii da cuvantul domnului consilier Tescoveanu, care este
nemultumit de cum isi fac treaba beneficiarii de ajutor social, nu ies la munca, spunand ca trebuie
sa se ia masuri.
Domnul conslier Dimescu Cristian propune ca lunar domnii consilieri sa se implice in
supravegherea acestora, stabilindu-se ca pentru luna august la Badosi sa se ocupe domnul
Tescoveanu, la Bratovoesti domnul Nicola, la Prunet domnul Oaca si la Georocu Mare domnul
Truta .
Domnul consilier Truta in cuvantul domnealui spune ca este nemultumit ca nu se face nimic
in comuna si nu intelege cum de alte comune au bani sa infumuseteze comuna si noi nu, fiind
foarte dezamagit.
Domnul consilier Trifu spune ca benficiarii de la ajutor la Prunet merg numai la Biserica cand
sunt solicitati, in rest nu se vede ca fac nimic in localitate, nu fac deloc curatenie, nu taie iarba,
etc.
Domnul consilier Nicola intreaba ce s-a intamplat cu anumite fantani de la apa, pentru ca nu
mai functioneaza.
Domnul consilier Dogaru aduce in discutie faptul ca s-a incercat sa se faca piata la
Bratovoesti, dar a constatat faptul ca au fost furati stalpii.

Domnul presedinte de sedinta, Oaca Dorel este nemultumit de modalitatea in care a fost facut
drumul cu autogrederul spre Copaci, aceeasi problema reclamand-o si la Stadionul de fotbal de la
Prunet.
Inainte de incheierea lucrarilor sedintei de consiliu, intervine domnnul director al Scolii
Gimnaziale Bratovoesti, care anunta Consiliul ca in urma discutiilor avute intre contabilii celor
institutii a inteles ca nu se pot face deschideri de credite deoarece nu exista lichiditati, astfel
dumnealui spunand ca nu poate contracta lucrarea pentru repararea acopersului de la scoala.
Deasemenea aduce in discutie faptul ca instructorul de dans al Ansamblului comunei, cu care
exista incheit contract, nu este paltit de 4 luni de zile, spunand ca daca nu se mai doreste
colaborarea cu instructorul, este cel mai bine sa se comunice acest aspect.
Domnii consilieri spun ca se va continua colaborarea si i se vor achita banii instructorului.
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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