ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

proiect

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27 februarie 2017 in sedinta ordinara a Consiliului local, care are loc la
sediul Consiliului local la orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti 14, lipseste domnul
Lupu Savin fiind bolnav.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si ca inbaza art.39 alin.( I ) din
Legea nr.2l5/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si a convocarii nr. 993 din 16.02.2017, a fost convocat consiliul local in sedinta ordinara
prin dispozitia primarului.
In continuare se prezinta procesul verbal incheiat in sedinta ordinara anterioara.
Nemaifiind alte completari si supus aprobarii, procesul verbal este aprobat cu un numar de
14 voturi "pentru" si apoi semnat.
Domnul Pogor Iordache , presedinte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor
de pasune in anul 2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Umbraresti, judetul Galati pentru anul2017.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Primariei comunei
Umbraresti, judetul Galati prin transfonnarea unei functii publice vacante.
4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 13 din 29.02.2016
de modificare a Hotararii Consiliului local nr. 48 din 04.1 1 .201 5 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta
obiectivului de investitii "Modemizare strazi in comuna Umbraresti, judetul Galati".
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul Dispensar
uman Condrea.

6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.3 din 31.01.2011
privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv "Viitorul" Umbraresti.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii pentru activitatea de colectare
separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din
activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat fxa a aduce atingere
fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si depozitarea
deseurilor menajere la rampa ecologica.
8. Discutii, intrebari, interpelari, prezentarca unor cereri.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului proiectul ordinii de zi si este aprobat
cu un numar de 14 voturi "pentru".
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare privind
stabilirea pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul 2017,precum si
expunerea de motive.
Domnul inginer Druta prezinta raportul 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 ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de
hotarare pivind stabilirea pretului de concesionare sau inchiriere a suprafetelor de pasune in anul
2017, fiind aprobat cu un numar de 13 voturi "pentru", domnul Matei Toader anunta ca nu
voteazafiind in conflict de interese.

Pentru punctul 2 al ordinii de zi domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Umbraresti, judetul Galati pentru anul2017 ,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 Condrache Maricel, Rusu Valentin si Neica Gheorghe
prezintarapoartele de avizarc 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
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Umbraresti, judetul Galati pentru anul2017, fiind aprobat cu un numar de 14
voturi "pentru".
Pentru punctul 3 al ordinii de zi domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind
modificarea Statului de functii al Primariei comunei Umbraresti, judetul Galati prin transforrnarea
unei functii publice vacante, precum si expunerea de motive.
Doamna secretar prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului,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.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare privind
modificarea Statului de functii al Primariei comunei Umbraresti, judetul Galati prin transforrnarea
unei functii publice vacante, fiind aprobat cu un numar de 14 voturi "pentru".
La punctul 4 al ordinii de zi domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind
modificarea Hotararii Consiliului local nr. l3 din 29.02.2016 de modificare a Hotararii Consiliului
local nr. 48 din 04.11.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice fazaDALI
(documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii
"Modemizare strazi in comuna Umbraresti, judetul Galati",precum si expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezintarapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de
hotarare pivind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 13 din 29.02.2016 de modificare a
Hotararii Consiliului local nr. 48 din 04.11.2015 privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice fazaDALl (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de
investitii "Modernizare strazi in comuna Umbraresti, judetul Galati", fiind aprobat cu un numar
de 14 voturi "pentru".
Pentru punctul 5 al ordinii de zi domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul Dispensar uman Condrea, precum si expunerea
de motive la proiectul de hotarare.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si Neica Gheorghe
prezintarapoartele 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
aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul Dispensar uman Condrea, fiind aprobat cu un
numar de 14 voturi "pentru".
Pentru punctul 6 al ordinii de zi domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind
modificarea Hotararii Consiliului local nr.3 din 3 1.01 .201 1 privind aprobarea infiintarii Clubului
Sportiv "Viitorul" Umbraresti, precum si expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului,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.

Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare privind
modificarea Hotararii Consiliului local nr.3 din 31.01.201 I privind aprobarea infiintarii Clubului
Sportiv "Viitorul" Umbraresti, fiind aprobat cu un numar de 14 voturi "pentru".
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi domnul viceprimar prezintaproiectul de hotarare privind
aprobarea achizitiei de servicii pentru activitatea de colectare separata si transport separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si
institutii, inclusiv fractii colectate separat faraa aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente
electrice si electronice, baterii si acumulatori si depozitarea deseurilor menajere la rampa
ecologica, precum si expunerea de motive.
Doamna Iamandi Emilia prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului,iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele de avrzare 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
aprobarea achizitiei de servicii pentru activitatea de colectare separata si transport separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si
institutii, inclusiv fractii colectate separat faraa aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente
electrice si electronice, baterii si acumulatori si depozitarea deseurilor menajere larampa ecologica
fiind aprobat cu un numar de 14 voturi "pentru".
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi - nu sunt alte discutii.
Dupa epuizarca 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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