PROCES- VERBAL
Incheiat azi 28.08.2015, in sedinta ordinara, unde participa 12 consilieri din totalul de 13,
domnul consilier Trifu George Cristian, anuntand absenta, sedinta fiind legal constituita, lucrarile
pot incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului
„Modernizare drumuri de expoatare agricola in comuna Bratovoesti, judetul Dolj”.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, la cap. 11.02.02
– sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru cheltuieli descentralizate si cap.
65.02.10- cheltuieli de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat –
hotarari judecatoresti, cu suma de 74 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 al sedintei precedente.
Inainte de inceperea lucrarilor sedintei, domnul viceprimar supune domnilor consilieri
introducerea pe ordinea de zi a inca unui proiect de hotarare si anume : “Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, cu suma de 16 mii lei – sume defalacate din taxa
pe valoarea adaugata pentru drumuri, in vederea finantarii cheltuielilor privind drumurile
comunale”.
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 trece la discutarea primului proiect aflat pe ordinea de zi: „Proiect de hotarare privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Modernizare drumuri de expoatare agricola in
comuna Bratovoesti, judetul Dolj”.
Se prezinta raportul de specialitate, dupa care domnul presedinte de sedinta constatand ca nu sunt
dezbateri pe baza 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.
Se trece la urmatorul proiect aflat pe ordinea de zi „Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe anul 2015, la cap. 11.02.02 – sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru cheltuieli descentralizate si cap. 65.02.10- cheltuieli de personal ale unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat – hotarari judecatoresti, cu suma de 74 mii lei”, se prezinta
raportul de specialitate, adresele DGRFP Craiova 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: „Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe anul 2015, cu suma de 16 mii lei – sume defalacate din taxa pe valoarea
adaugata pentru drumuri, in vederea finantarii cheltuielilor privind drumurile comunale””, se
prezinta raportul de specialitate si adresa Consiliului Judetean Dolj, 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.
La punctul Diverse, domnul consilier Vaduva tine sa laude modalitatea in care s-a
organizat Ziua Comunei Bratovoesti, care a fost sarbatorita cu tot ceea ce trebuie, oamenii fiind
incantati de acest eveniment, iar implicarea domnilor consilieri in coordonarea activitatii
beneficiarilor legii nr. 416/2001 a fost resimtita din plin, aceasta concretinadu-se prin
infrumusetarea parcului si a altor locuri publice.
Domnul presedinte de sedinta, Oaca Dorel a constatat ca nu sunt de vina, ca nu se face
treaba, persoanele de la ajutorul social, ci conducerea institutiei, precizand ca s-a propus sa se
aduca nisip la Prunet, iar angajatii primariei nu au dat curs acestei initiative.
Domnul consilier Dimescu spune ca trebuie toaletati pomii de pe domeniul public, pentru
ca nu se mai poate circula din cauza acestor obstacole.
Domnul consilier Florea Marin spune ca cei desemnati sa se acupe de ajutorul social
trebuie sa isi faca treaba. De asemenea trebuie sa se puna placile de gard de la Gradinita de la
Badosi, deoarece au fost sparte, iar la cimitirul de la Badosi sa se faca gard.
Domnul presedinte de sedinta, Oaca Dorel, spune ca a constatat faptul ca placile de gard
care au fost puse, crapa, fierul iesind din placi.
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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