ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

proiect

PROCES

VERBA

Incheiat astazi 27.06.2019 in sedinta ordinara a Con iliului local, care are loc la sediul
Consiliului localla orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliull~cr.l sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal consti~ta sica in baza art.39 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si a convocarii nr. 5023 din 20.06.2019, a fost convoj at consiliullocal in sedinta
ordinara prin dispozitia primarului.
In continuare se prezinta procesul verbal incheiat in se inta anterioara.
Nemaifiind alte completari si supus aprobarii, procesul verbal este aprobat cu un numar de
15 voturi "pentru" si apoi semnat.
.
Doamna Bulai Georgeta , presedinte de sedinta, prezinfa urmatorul proiect al ordinii de
Zl:

I

1. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru
executarea lucrarilor de ''Imprejmuire incinta biserica- Etapa ~I''.
2. Proiect de hotarare privind constatarea dreptului de pr~frietate privata asupra terenului in
suprafata de 4629 mp teren arabil situat in intravilanullocalitat¥. T190 P 51211 sat Condrea.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de vef ituri si cheltuielui pe anul2019.
4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 55.000 lr i pentru organizarea zilei Comunei
Umbraresti, judetul Galati.
5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 120.000 ~ei pentru amenajare santuri din
pamant, accese catre locuinte si reparatii trotuare in comuna U~braresti.
6. Proiect de hotarare privind achizitionarea de accesorii l entru buldoexcavatorul aflat
in dotarea Primariei ..
7. Discutii, intrebari, interpelari.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul ordinii de zi si este aprobat
I
cu un numar de 15 voturi "pentru".
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti pentru executarea lucrarilor de "Imprejmuire
incinta biserica- Etapa II'', precum si expunerea de motive. I
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache Mr icel, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de speci litate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune apro~arii consiliului local proiectul de
hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcefti pentru executarea lucrarilor de
''Imprejmuire incinta biserica- Etapa II'', fiind aprobat cu un ~umar de 15 voturi ''pentru' ' .
Pentru punctul 2 al ordinii de zi , domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in ~uprafata de 4629 mp teren arabil
situat in intravilanullocalitatii T190 P 512/1 sat Condrea, preculm si expunerea de motive.
Domnul inginer Druta Toderel prezinta raportul de spec~alitate al compartimentului de
resort din aparatul de specialitate al primarului comunei, iar dolfllii Condrache Maricel, Rusu
Valentin si Neica Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale cqmisiilor de specialitate ale

Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprob rii consiliului local proiectul de
hotarare privind constatarea dreptului de proprietate privata as pra terenului in suprafata de 4629
mp teren arabil situat in intravilanullocalitatii T190 P 51211 s t Condrea, fiind aprobat cu un
numar de 15 voturi "pentru" .
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, domnul primar pre inta proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielui pe anul 019, precum si expunerea de
motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al com artimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache M icel, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de speci litate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprob rii proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuielui pe anul2019., find aprobat cu un numar de 15
voturi "pentru" .
Se trece la punctul4 al ordinii de zi, domnul primar prez· ta proiectul de hotarare privind
alocarea sumei de 55.000 lei pentru organizarea zilei Comunei mbraresti, judetul Galati, precum
si expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al com artimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache M icel, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de speci litate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune apro arii proiectul de hotarare privind
alocarea sumei de 55.000 lei pentru organizarea zilei Comunei mbraresti, judetul Galati.
fiind aprobat cu un numar de 15 voturi ''pentru''.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, domnul primar prez nta proiectul de hotarare privind
alocarea sumei de 120.000 lei pentru amenajare santuri din pa ant, accese catre locuinte si
reparatii trotuare in comuna Umbraresti, precum si expunerea emotive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al com artimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache M ricel, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de speci litate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprob rii proiectul de hotarare privind
alocarea sumei de 120.000 lei pentru amenajare santuri din pa
t, accese catre locuinte si
reparatii trotuare in comuna Umbraresti, fiind aprobat cu un nu ar de 15 voturi "pentru" .
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi, domnul primar prezi ta proiectul de hotarare privind
achizitionarea de accesorii pentru buldoexcavatorul aflat in dot ea Primariei, precum si expunerea
de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al com artimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrache M icel, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de speci litate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune apro rii proiectul de hotarare privind
achizitionarea de accesorii pentru buldoexcavatorul aflat in dot ea Primariei , fiind aprobat cu un
numar de 15 voturi "pentru".
In continuare se trece la punctul 7 al ordinii de zi - Discut i, intrebari, interpelari.
Domnul primar propune sa se acorde titlul de cetatean de noare post-mortem mai multor
persoane. Se poarta mai multe discutii, o mare parte din consilie i nu sunt de acord, iar o parte sunt
de acord. Urmeaza sa se intocmeasca dosarele cu toate docume tele necesare si sa fi puse in
discutie intr-o alta sedinta de consiliu.
Cucoanes Viorel- propune sa se dea o diploma familiilol care aniverseaza 50 de ani de
casatorie. Crede ca este un lucru frumos cu ocazia zilei comunei[

Exista locuri in satul Salcia , unde cetatenii se racodeaza a reteaua de apa si fiind nevoie sa
se sape pe un diamentru de eel putin 1 m deoarece reteaua este ub asfalt, in aceste locuri asfaltul
se deterioreaza deoarece nu se completeaza cu pamant sau piatr . Trebuie luata o masura ,
cetatenii trebuie atentionati sa acopere groapa care se creaza cu pamant sau piatra.
In continare se fac propuneri pentru presedintele de sedi a pentru urmatoarele 3 luni.
Domnul Popa IoaMm propune pe domnul Zaharia Ion fiind apro at cu un numar de 14 voturi
''pentru' '.
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal int -un singur exemplar.

ETA

