ROMANIA

JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

PROCES

VERB

L

Incheiat astazi 31.07.2019 in sedinta ordinara a Cons iii lui local, care are loc Ia sediul Consiliului
localla orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si c:a in baza art.133 alin.(l) din OUG
nr.57/03.07.2019 privind Codul si a convocarii nr. 5822 din 23.07 2019, a fost convocat consiliullocal in
sedinta ordinara prin dispozitia primarului.
In continuare se prezinta procesele verbale incheiate in se ' intele anterioare ( ordinara si
extraordinara).
Nemaifiind alte completari si supuse aprobarii, procesele erbale sunt aprobate cu un numar de 15
voturi "pentru" si apoi sernnate.
Domnul Zaharia Ion , presedinte de sedinta, prezinta urm torul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financia Parohiei Torcesti pentru
continuarea executarii lucrarilor de ''Imprejmuire incinta biserica Etapa II''- initiator dl.primar.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si etalii de executie pentru
investitia "Construire muzeu si imprejmuire"- initiator dl.primar.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de o ganizare si functionare al
Compartimentului de asistenta sociala organizat Ia nivelul comune Umbraresti, judetul Galati - initiator
dl.primar.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvol re a serviciilor sociale pentru
perioada 2019-2020 la nivelul Comunei Umbraresti,judetul Galati initiator dl. primar.
5. Raport de activitate al asistentilor personali ai persoanelo cu handicap grav, pe semestrul
I/2019- prezinta Pichiu Adriana.
6. Discutii, intrebari, interpelari.
Dornnul primar informeaza consiliullocal ca ordinea de z se mai completeaza cu doua
proiecte de hotarari legate de investitia Modernizare drumuri agric le, fiind necesare Ia AFIR Constanta :
Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de inventar a biectivului
"Modernizare drumuri agricole comuna Umbrarestijudetul Galati"
Proiect de hotarare privind accesul public, gratuit, Ia invest tia' 'Modernizare drum uri agricole in
comuna Umbraresti, judetul Galati".
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proie I ordinii de zi precum si
completarea cu cele doua proiecte de hotarari, si este aprobat cu u numar de 15 voturi "pentru".
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proi ctul de hotarare privind
acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru con tinuare executarii lucrarilor de "lmprejmuire
incinta biserica - Etapa II'', precum si expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al comparti entului de resort din aparatul de
specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache Marice}, usu Valentin si Neica Gheorghe
prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consi iului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece Ia discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii onsiliului local proiectul de hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru con inuarea executarii lucrarilor de
''lmprejmuire incinta biserica- Etapa II'', fiind aprobat cu un num d~: 15 voturi ''pentru''.
Pentru punctul 2 al ordinii de zi , domnul primar prezinta pr iectul de hotarare privind
aprobarea proiectului tehnic si detalii de executie pentru investitia" onstruire muzeu si imprejmuire",
precum si expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al comparti entului de resort din aparatul de
specialitate al primarului comunei, iar dornnii Condrache Maricel, R su Valentin si Neica Gheorghe
prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consil'ului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece Ia discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii c nsiliului local proiectul de

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, domnul primar prezi ta proiectul de hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala
organizat la nivelul comunei Umbraresti, judetul Galati, precum i expunerea de motive.
Doamna Druta Ecaterina, asistent social, prezinta raportul e specialitate al compartimentului de resort
din aparatul de specialitate al primarului comunei,precum si Reg lamentul de organizare si functionare al
Compartimentului de asistenta sociala organizat Ia nivelul cornu i Umbraresti, judetul Galati iar domnii
Condrache Maricel, Rusu Valentin si Neica Gheorghe prezinta ra oartele de avizare ale comisiilor de
specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobari proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul
comunei Umbraresti, judetul Galati, fiind aprobat cu un numar de 15 voturi "pentru" .
Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi, domnul primar prezin a proiectul de hotarare privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru peri ada 2019-2020 Ia nivelul Comunei
Umbraresti, judetul Galati, precum si expunerea de motive.
Doamna Druta Ecaterina, asistent social, prezinta raportul e specialitate al compartimentului de
resort din aparatul de specialitate al primarului comunei precum s Strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale pentru perioada 2019-2020 Ia nivelul Comunei Umbraresf judetul Galati, iar domnii Condrache
Marice!, Rusu Valentin si Neica Gheorghe prezinta rapoartele de vizare ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece Ia discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobar i proiectul de hotarare privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019- 020 Ia nivelul Comunei Umbraresti,
judetul Galati.
Se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi, domnul primar prezin proiectul de hotarare privind aprobarea
valorii de inventar a obiectivului "Modernizare drumuri agricole c muna Umbraresti,judetul Galati",
precum si expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compart mentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache Marice!, usu Valentin si Neica Gheorghe
prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale con iliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece Ia discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii roiectul de hotarare privind aprobarea
valorii de inventar a obiectivului"Modernizare drumuri agricole c una Umbrarestijudetul Galati", fiind
aprobat cu un numar de 15 voturi "pentru" .
Se trece Ia punctul 6 al ordinii de zi, domnul primar prezinta roiectul de hotarare privind accesul
public, gratuit, Ia investitia"Modernizare drumuri agricole in cornu a Umbraresti,judetul Galati", precum
si expunerea de motive.
Doamna Iamandi Emilia, consilier achizitii publice, prezinta raportul de specialitate al
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarulu comunei, iar domnii Condrache
Marice!, Rusu Valentin si Neica Gheorghe prezinta rapoartele de a izare ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii roiectul de hotarare privind accesul
public, gratuit, Ia investitia"Modernizare drumuri agricole in cornu a Umbraresti, judetul Galati" , fiind
aprobat cu un numar de 15 voturi ''pentru''.
Pentru punctul 7 al ordinii de zi doamna Pichiu Adriana, asist t social, prezinta Raport de activitate al
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul 2019. Nu sunt discutii.
In continuare se trece la punctul 8 al ordinii de zi - Discutii, i rebari, interpelari, nu sunt discutii.
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta decl ra inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un ingur exemplar.
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