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JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL

I
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PROCE

26.0~.2019

VERB~L

Co~siliului

Jncheiat astazi
in sedinta ordinara a
local, care are Joe Ia sediul
I
Consiliului localla orele 16,00.
Din totalul de 15 con~ilieri care comp n Consiliull<lcal sunt prezenti 15.
Se informeaza consilterii ca sedinta es e legal constituita sica in baza art.133 alin.(1) din
OUG nr.57/03.07.2019 privinq Codul adminis ativ si a convbcarii nr. 7254 din 19.08.2019, a fost
convocat consiliullocal in sedinta ordinara prin dispozitia pritnarului.
In continuare se prezi9~a procesul verb 1 incheiat in scldinta anterioara.
Nemaifiind alte completari si supus apr barii, proces~ verbal este aprobat cu un numar de
15 voturi "pentru" si apoi serrlnat.
J
Domnul Zaharia Ion , presedinte de se inta, prezinta l!lrmatorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Re ulamentului ~e Organizare si Functionare a
Politiei Locale Umbraresti.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea co ditiilor de organizare si desfasurare a
concursurilor de recrutare pentf ocuparea ftmct ilor publice d~ executie vacante de politist local,
I
clasa I si politist local clasa III, !din cadrul Politi i locale.
3. Proiect de hotarare privmd
aprobarea
Re
ulamentului
de
acordare a voucherelor de vacanta
I
I
pentru ftmctionarii publici si personalul contract al din cadrul Primariei comunei Umbraresti,
1
judetul Galati.
4. Discutii, intrebari, inteliPelari.
Domnul primar inform~aza consiliulloc 1 ca ordinea de zi se mai completeaza cu un
I
proiect de hotarare si anume : I
- Proiect de hotarare privi1[ld plata sumei d 50.000 lei ca~re SC FORUM BUSINESS SRL
reprezentand Reparatie si intoomire documenta ·e tehnica sist, m supraveghere video stradal
comuna Umbraresti..
Presedintele de sedinta supune aprobarii onsiliului local proiectul ordinii de zi precum si
completarea, fiind aprobate cu !'f numar de 15 v turi "pentru"~
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, domnu primar prezinta proiectul de hotarare privind
1
1
aprobarea Regulamentului de Oi ganizare si Func -ionare a Politi·ei Locale Umbraresti, precum si
referatul de aprobare.
Domnul viceprimar prezirlta raportul de sp cialitate al cof partimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarr lui comunei, i domnii CondFache Marice!, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta avizelr comisiilor des ecialitate ale d\onsiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la d scutii.
Druta Panaite - intreaba d aca sunt bani pe tru incadrare ~ersonal in cadrul Politiei locale.
Domnul primar comunica consilierilor ca da, ave prevazute fonduri pentru acest lucru.
Bulai Georgeta - intreaba) daca vom avea ' olitie locala, detatenii mai platesc paza
1
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nmar- a, se va p1at1 m aontmuare, eoar ce vom merge m contmuare SI cu pazmcn
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comunali, iar acestia sunt platiti din taxa speciala e paza.
\
Nemaifiind alte discutii ~resedintele de se inta supune aprobarii consiliului local proiectul
de hotarare privind aprobarea Re~ulamentului de rganizare si j:unctionare a Politiei Locale
.
Umbraresti, fiind aprobat cu un numar de 15 vo · "pentru".
Pentru punctul 2 al ordinii de zi , domnul rimar prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea conditiilor de organizaie si desfasurare ~ concursurilo~ de recrutare pentru ocuparea
1

1
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Doamna secretar prezihta raportul des ecialitate al compartimentului de res
map;~
de specialitate al primarului cpmunei, iar do ii Condrache Marice!, Rusu Valent • i Ne~~u'- ~
Gheorghe prezinta avizele cmpisiilor de speci litate ale conslliului local.
~C0~ .c~. \. ~}
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Doamna Bulai Georgeta\- propune ca la esfasurarea C(i)ncursului pentru ocupa ~¢i ~;.
functii publice din cadrul politiei locale, sa se i troduca testJI psihologic si proba sporti~~:--Nemaifiind alte discutii presedintele des ..dinta supune kprobarii consiliului local proiectul de
hotarare privind aprobarea coqditiilor de organ zare si desfasJrare a concursurilor de recrutare
pentru ocuparea functiilor pubFce de executie acante de polihst local, clasa I si politist local clasa
III, din cadrul Politiei locale, fiind aprobat cu ur1 numar de 15 lvoturi "pentru" .
Pentru punctul 3 al ordihii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de acordare a vouch relor de vacarlta pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul Primaniei com nei UmbrareJti, judetul Galati, precum si referatul
de aprobare.
\
Doamna contabil prezinta raportul de sp'fialitate a! cOijtpartimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului co~unei, iar domnit Condrache Marice!, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta avizele comfsiilor de speciali ate ale consilif lui local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la d scutii.
1
Nefiind alte discutii presddintele de sedint supune apro9arii consiliului local proiectul de
1
hotarare privind aprobarea Regt!Ilamentului de a ordare a vouc~erelor de vacanta pentru
functionarii publici si personalJ~ contractual din adrul Primari~ei comunei Umbraresti, judetul
Galati, fiind aprobat cu un num~r de 15 voturi .
Pentru punctul 4 al ordinfi de zi, domnul rimar prezint, proiectul de hotarare privind plata
sumei de 50.000 lei catre SC F9RUM BUSINE S SRL reprezf ntand Reparatie si intocmire
documentatie tehnica sistem su~raveghere video tradal comunf Umbraresti, precum si referatul
de aprobare.
Doamna contabil prezinta raportul de spec· ali tate al compartimentului de resort din aparatul
de specialitate ~1 pri~arului coi?i~nei, iar ~on_m~i ondrache ~~ri~el, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezmta avtzele comtsnlor de spectaht(l te ale constlmilm local.
Dup~ prezent~rea ~aterial~lor se trece l.a di cutii.
Nefimd alte dtscutu presed!ntele de sedmta upune aprobap1 constlmlmlocal prmectul de
hotarare privind plata sumei de
lei catre S FORUM B9SINESS SRL reprezentand
.
Reparatie si intocmire documentatie tehnica siste supraveghere video stradal comuna Umbrarestl,
fiind aprobat cu un numar de 15 ~oturi "pentru"
\
In continuare se trece la p~nctul 5 al ordini de zi - Discu~ii, intrebari, interpelari, nu sunt
1
discutii.
Domnul primar prezinta consilierilor adresa RENEL prin eare ne solicita acordul pentru
continuarea contractului de furni:z.are energie cu a estia , sau dac~ dorim cu alta firma. Se va
continua tot cu RENEL.
\
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J?omn~l primar infon_neaza consilierii c~ est sc?asa_l~ lic,ati~ .de. catre o banca, locui~t~
1
numitet Arghue Laurenta dm satql
Umbrarestl-De 1, s1 sohctta consthenlor acordul de a parttctpa
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•
la licitatie sa o cumparam.
1
Domnul primar prezinta celierea
num1te1 T ase Mandtta pnn care sohctta spnJm financtar
1
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deoarece i-a decedat fiul, sotul fiind
bolnav. Nu ex sta baza 1ega1a pentru acordarea spnJmu
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In continuare domnul pnmar prezmta consllt nlor noul pra\tect pentru extmderea sedmlm
primariei, deoarece spatiul existedt este insuficient .
Se fac propuneri pentru preJedintele de sedi a care va conouce sedintele in urmatoarele 3
luni. Domnul Druta Panaite propuhe pe domnul Ne·ca Gheorghe flind ales cu 14 voturi"pentru" .
Dupa epuizarea tuturor disc~tiilor presedinte e de sedinta dr clara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a inchet prezentul proc s verbal intr-T singur exemplar.

