ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

PROIECT

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28 septembrie2}l7 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 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si ca in bazaart.39 alin.(l) din
Legeanr.2l5l2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si a convocarii nr. 6984 din 22.09.2017, a fost convocat consiliul local in sedinta
ordinara prin dispozitia primarului.
In continuare se prezinta procesul verbal incheiat in sedinta anterioara.
Nemaifiind alte completari si supus aprobarii, procesul verbal este aprobat cu un numar de
15 voturi "pentru" si apoi semnat.
Domnul Ojoc Teodor , presedinte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru servicii de consultanta

juridica.
2. Discutii, intrebari, interpelari.
Domnul primar informeaza consiliul local ca se mai suplimenteazaproiectul ordinii de zi
cu "Informare privind stadiul aplicarii Legii nr.4161200L a venitului minim gararltat la nivelul
comunei Umbraresti".
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului proiectul ordinii de zi si este aprobat
cu un numar de 15 voturi "pentru".
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind
alocarea sumei de 15.000 lei pentru servicii de consultanta juridica, precum si expunerea de
motive.
Doamna contabil prezintaraportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezintarapoartele de avizarc ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarcamaterialelor se trece la discutii.
Domnul primar informeaza consiliul local despre problemele ivite la nivelul institutiei si
pentru care este necesara asistentajuridica de specialitate.
Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare
privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru executarea serviciilor de consultanta juridica, fiind
aprobat cu un numar de 15 voturi "pentru'' .
Pentru punctul 2 al ordinii de zi doamna Druta Ecaterina, asistent social in aparatul de
specialitate al primarului prezinta o informare despre situatia aplicarii legii Legii w.41612001la
nivelul comunei.
Dupa prezentarea informarii se poarta discutii.
intreaba la ce termen se face revizia dosarelor.
Pogor Iordache
Druta Ecaterina - se efectueaza ancheta sociala din 6 in 6 luni dar periodic se fac
verificari.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi - Discutii, intrebari, interpelari, prezentarea unor cereri.
Domnul Popa Ioan - intreaba daca s-a incasat taxa de inchiriere a terenurilor primariei.
Domnul primar propune ca in sedinta urmatoare sa se prezinte o informare despre situatia
incasarilor la terenurile inchiriate.
Dupa epuizareatuturor 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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