ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COML|NEI UMBRARESTI

proiect

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 23 martie 2017 in sedinta ordinara a Consiliului local, care are loc
la
sediul Consiliului local la orele 16,00.
Din totalul de l5 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si ca inbaza art.39
alin.(1) din
Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
si compietarile
ulterioare si a convocarii nr. I 888 din 17 .03.2017, a fost convocat consiliul local
in sedinta
ordinara prin dispozitia primarului.
In continuare se prezinta procesul verbal incheiat in sedinta ordinara si extraordinara
anterioara.

Nemaifiind alte completari si supuse aprobarii, procesele verbale sunt aprobate cu
un
numar de l5 voturi "pentru" si apoi semnate.
Domnul Pogor Iordache , presedinte de sedinta, prezintaurmatorul proiect al ordinii
de zi:
1 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe anul
2017.
2 Proiect de hotarare privind aderarea comunei Umbraresti, judetul Galati la Asociatia
Comunelor din Romania.
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local
pentru tepartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social.
4 Proiect de hotarare privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a
comunei Umbraresti, judetul Galati .
5. Discutii, intrebari, interpelari, prezentarea unor cereri.
Domnul primar informeaza consilierii ca proiectul ordinii de zi se suplimente
aza cn
proiectul de hotarare privind inchirierea terenului arabil aflat in administrarea
Consiliului local
Umbraresti in anul 2017.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului proiectul ordinii
de zi si este aprobat
cu un numar de 15 voturi "pentru,,.
Pentru punctul I al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul
de hotarare privind
aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 201'7, precum
si expunerea de motive.
Doamna contabil prezintaraportul de speiialitate al compartimentului
de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache
Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Doamna contabil prezinta proiectul de buget pe articole, iar
domnul primar prezintalista de
investitii.
Nemaifiind alte discutii presedintele- de sedinta supune aprobarii
consiliului local proiectul
de hotarare pivind aprobarea bugetului local de venituri sicheltuieli
pe anul 2ol7,fiind aprobat cu
un numar de I5 voturi "pentru,'.
Pentru punctul 2 al ordinii de zi domnul primar prezinta proiectul
de hotarare privind
aderarea comunei Umbraresti, judetul Galati la Aiociatia
Comunelor din Romania, precum si
expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Doamna secretar prezinta raportul de specialitate al
compartimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului, iar domnii condiache Maricel,
Rusu Valentin si Neica Gheorghe
prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.

Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare
privind
aderarea comunei Umbraresti, judetul Galati la Asociatia Comunelor
din Romania, fiind aprobat cu
un numar de l5 voturi "pentru".
Pentru punctul 3 al ordinii de zi domnul primar prezintaproiectul de
hotarare privind
aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local peniru
repartizarea orelor de munca
beneficiarilor de ajutor social, precum si expunerea de motive.
Doamna Druta Ecaterina prezinra raportul de specialitate al
compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului,iar domnii Condiache Maricel,
Ruiu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele d,e avizare ale coniisiilor de specialitate
ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Domnul viceprimar prezinta planul de lucrari de interes local.
Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul
de hotarare
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de inieres local pentrurepartizarea
orelor de
munca beneficiarilor de ajutor social, fiind aprobat cu un numar de l5 voturi ,,pentru,,.
La punctul 4 al ordinii de zi domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind
aprobarea
programului de masuri pentru buna gospodarire a comunei Umbraresti, judetul
Galati, precum si

expunerea de motive.

Domnul viceprimar prezinLaraportul de specialitate al compartimentului
de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache Maricel,
Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
aie consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul
de
hotarare pivind aprobarea programului de masuri pentiu buna gospodarire
a comunei Umbraresti,
judetul Galati, fiind aprobat cu un numar de l5 voiuri "pentru,,.
Pentru punctul 5 al ordinii de zi domnul viceprirnar prezintaproiectul
de hotarare privind
inchirierea terenului arabil aflat in administrarea Consiliului local Umbraresti
in anul 2017,precum
si expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Domnul inginer Druta Toderel prezintaraportul de specialitate al compartimentului
de
resort din aparatul de specialitate al primarului, iir domnii Condrache
Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta rapoarlele de avizat'e ale comisiilor de specialitate
ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul
de hotarare privind
inchirierea terenului arabil aflat in administrarea Coniiliului local
Umbraresti in anul 2017, fiind,
aprobat cu un numar de l5 voturi ',pentru,,.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi _
Domnul viceprimar prezinta dresa nr. 7012.231.162 din 14.03.2017 postului
a
de politie TF
Tecuci prin care suntem rugati sa populari zam mai multe masuri generale
de prevenire a
incendiilor la executarea lucrarilor cu fbc deschis, conform prevederilo
r art.97 din OMAI
nt'16312007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor.
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta declara
inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un
singur exemplar.
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