ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 30.10.2019 in sedinta extraordinara a Consiliului local, care are loc la
sediul Consiliului local la orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliullocal sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si cain baza art.l33 alin.(2)
lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ si a convocarii nr. 8260 din
25.10.2019, a fost convocat consiliullocal in sedinta extraordinara 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 Neica Gheorghe, presedinte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de
Zl:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2019,
initiator dl.primar.
2. Proiect de hotarare privind plata partiala a facturii nr. 00705 din 27.08.2019 catre
GENDAV SRL Galati reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru
obiectivul '' Modernizare drum uri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati ''initiator dl.primar.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unui imobil situat in comuna Umbraresti,
judetul Galati in baza procesului verbal de licitatie din data de 14.10.2019, initiator dl.primar.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnicoeconomici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum ~i a unor obligatii ~i a cheltuielilor aferente
proiectului ,Sistem de management integrat al de~eurilor in judetul Galati", initiator dl.primar.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul ordinii de zi si este
aprobat cu un numar de 15 voturi ''pentru' '.
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2019, precum si referatul de aprobare.
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 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 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2019, fiind aprobat cu un
numar de 15 voturi "pentru".
Pentru punctul 2 al ordinii de zi , domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
plata partiala a facturii nr. 00705 din 27.08.2019 catre GENDAV SRL Galati reprezentand executie
lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul ' ' Modernizare drumuri de interes
local in comuna Umbraresti, judetul Galati ", precum si referatul de aprobare.
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 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 privind plata partiala a facturii nr. 00705 din 27.08.2019 catre GENDAV SRL Galati
reprezentand executie lucrari conform contract nr. 6205/02.08.2018 pentru obiectivul"
Modernizare drumuri de interes local in comuna Umbraresti, judetul Galati ", fiind aprobat cu un
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Pentru punctul 3 al ordinii de zi , domnul primar prezinta proiectul de hotarare ;t'vind '!J\. ~
aprobarea cumpararii unui imobil situat in comuna Umbraresti, judetul Galati in baza p c. . ee1tN~ :-_\.~\. g5
verbal de licitatie din data de 14.10.2019', precum si referatul de aprobare.
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Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort di <" SJ:lB\ yl co~
de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache Marice!, 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 privind aprobarea cumpararii unui imobil situat in comuna Umbraresti,
judetul Galati in baza procesului verbal de licitatie din data de 14.10.2019, fiind aprobat cu un
numar de 15 voturi "pentru" .
Pentru punctul 4 al ordinii de zi , domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de
fezabilitate, precum ~i a unor obligatii ~i a cheltuielilor aferente proiectului ,Sistem de
management integrat al de~eurilor 1njudetul Galati", precum si referatul de aprobare.
Domn ul Stratulat Ionel, administrator public, prezinta raportul de specialitate al
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei, iar domnii
Condrache Marice!, 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 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnico-economici rezultati
din Studiul de fezabilitate, precum ~i a unor obligatii ~i a cheltuielilor aferente proiectului ,Sistem
de management integrat al de~eurilor 1njudetul Galati", fiind aprobat cu un numar de 15 voturi
"pentru" .
In continuare domnul viceprimar prezinta un referat privind procurarea de materiale pentru
construirea unui gard la Troita din sat Umbraresti(Tamaseni) si un referat prin care solicita
aprobarea cumpararii unui nr.de 20 stalpi de ciment, necesari pentru inlocuirea celor din lemn de
pe raza comunei noastre. In urma unor discutii purtate s-a constatat ca sunt necesari mai multi
stalpi,toti consilierii sunt de acord cu procurarea unui nr.de 29 stalpi, precum si cu materialele
necesare pentru construirea gardului de la Troita..
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NEICA GHEORGHE
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