ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMIINEI UMBI{ARESTI

proiect

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29.08.2018 in sedinta orclinara a Consiliului local, care are loc la sediul Consiliultri
local la orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti 15.
Se inforrneaza consilierii ca sedinta este legal constituita si ca in baza afi.39 alin.(1) din Legea
nr.Zl5l100l privind aclministratia publica locala, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare sia
convocarii nr.6692 din 23.08.2018, a fost convocat oonsiliul local in sedinta ordinara prin dispozitia
prirnarului.
In continuare se prezinta procesul verbal incheiat irt sedinta anterioat'a.
Nernaifiind alte completari si supus aprobarii, procesul verbal este aprobat cu un nulnar de 15 voturi
"pentru" si apoi semnat,
Domnul Matei Toader , presedinte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privincl aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-econornici pentru realizarea
obiectivului de investitii "Modernizare drumut'i de interes Iocnl in comuna Unthraresti,

judetulGalati".

2.

Discutii, intrebari, interpelari.
presediltele cle sedinta iupun. aprobarii consiliului local proiectul ordinii de zi, fiind aprobat cu url
numar de l5 voturi "pentrLl",
pentru punctui 1 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
actualizarii indlcatorilor.tehnico-econornici pentlu rculizarea obiectivului de investitii "Moclertrizare
drumuri de interes local in cornuna Umbraresti, jutletul Gitltti", precunl si expunerea cie nrotive.
Doamla coltabil prezinta rapurtul tle specialitate al contparlitttentului de resort din aparatul de
specialitate al prirnarului comunei, iar <lonrnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si Neica Gheorghe
piezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local'
Dupa prezetrtarea materialelor se trece la discutii.
Maiei Toader - solicita sa se prezinte drumurile care sutrt prinse in acest proiect.
Domnul prirnar prezinta consilierilor drumurile prevazute a se asfalta si care sunt prinse in acest
proiect,

Nemaifiind alte cliscutii presedintele cle sedinta supune aprobarii proiectul cle hotarare privind
investitii
aprobarea actualizarii inclicatoiilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
,'Moclernizare tlrumuri de intercs local in comuna Unrbraresti, judetul CJalati", fiind aprobat cu un
rtumar de 15 voturi "Pentru"'
se trece la punctul 2 al ordinii de zi - Discutii, intrebari, interpelari.
incendiu
Dompul pri*u, prezinta cererea cloamnei Busuioc Culita prin care arata ca in urma unui
acesteia
locuinta sa a fosi distruia si solioita sprijin financiar pentru refacerea
Toti consilierii au fost de acorcl cu acordarea ajutorului de urgetrta.
Matei 'Ioa<ler - informeaza colclucerea ca fitnia cle la prelata soettei cle la Targ Festival este
clesfacuta, si abia este tacttta reccptia Itt luct'at'ea executata'
- 1t salul Salcia sult 35 de becuri arse la ilutninatul ptritlic, nu futtctioneza de oirca tl lutta, lanlpi'
luna si cttmparaLn
pentru ce rnai platim firma care asigura serviciul cie intretinere, nu-i rnai platim o
I)e asenreni, rnai intreaba daca lampile arse mai suttt itt garantie.
sunt batti,
Domnul viceprimar - lampiie nu functioneaza, trebLriesc achizitionate altele, momentan nu
Dupa ep,izar.ea tuturor cliscutiilor presedintele de seclinta declara inchise lucrarile sedintei'
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-utt singur exetnplar.
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