PROCES- VERBAL
Incheiat azi 24.09.2015, in sedinta ordinara, unde participa 12 consilieri din totalul de 13,
domnul viceprimar Oancea Ion, anuntand absenta, sedinta fiind legal constituita, lucrarile pot
incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bratovoesti, in
cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Bratovoesti, pentru anul scolar
2015-2016, conform Legii nr.1/2011- Legea Educatiei Nationale si OUG nr. 49/2014
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul
de specialitate al primarului, anul 2015, conform OUG nr.63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea
unor masuri financiare.
3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Bratovoesti nr.26/30.09.2011 privind
desfiintarea SC Indbrat SRL, cu sediul in comuna Bratovoesti, judetul Dolj.
4. 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 primului proiect aflat pe ordinea de zi: „Proiect de hotarare hotarare
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bratovoesti, in cadrul Consiliului de Administratie
al Scolii Gimnaziale Bratovoesti, pentru anul scolar 2015-2016, conform Legii nr.1/2011- Legea
Educatiei Nationale si OUG nr. 49/2014”.
Se prezinta raportul de specialitate, iar domnul presedinte de sedinta, ii invita pe domnii consilieri
sa faca propuneri, propunsndu – se domnii consilieri Oaca Dorel si Dogaru Costel, dupa care
domnul presedinte de sedinta, supune spre aprobare domnnilor consilieri proiectul de hotarare,
privind desemnarea celor doi consilieri propusi in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii
Gimnaziale Bratovoesti, 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
Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului, anul 2015, conform
OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare”, 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 ultimul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind
modificarea HCL Bratovoesti nr.26/30.09.2011 privind desfiintarea SC Indbrat SRL, cu sediul in comuna
Bratovoesti, judetul Dolj” , se prezinta raportul de specialitate, iar domnul presedinte de sedinta ii
invita pe colegi sa isi desemneze un reprezentant al Consiliului care sa duca la indeplinire actele
necesare divolvar acestei societati.
Domnul conislier Vaduva il propune pe domnul viceprimar Oancea Ion, este sigura propunere,
iar domnul presedinte de sedinta, supune spre aprobare domnnilor consilieri proiectul de
hotarare, cu desemnarea domnului viceprimar Oancea Ion, ca reprezentant al Consiliului local
Bratovoesti, ce va realiza toate actele necesare dizolvarii societatii, 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. consilier Nicolaescu si
domnul consilier Nicola.
Domnul presedinte de sedinta ii acorda cuvantul domnului consilier Nicolaecu precizeaza
faptul ca trebuie curatati pomii de pe marginea drumurilor comunale, sa se ia masuri cu gunoiul de
la cimitirul de la Badosi, sa se repare garul sticat la gradinita de la Badosi, sa se verifice daca s-a
micsorat domeniul public al Gradinitei de la Badosi, ca urmare a mutarii garului vecin cu
gradinita.
Domnul consilier Nicola in cuvantul dumnealui spune ca avand utilaje in dotarea
consiliului, putem ajuta la curatarea si infrumusetarea comunei.
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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