ROMANIA
illDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

proiect

PRQCES

VERBAL

Incheiat astazi 30.05.2019 in s~dinta ordinara a Consiliului local, care are loc la sediul
Consiliului localla orele 16,00. \
Din totalul de 15 consilieri care ~ompun Consiliullocal sunt prezenti 15.
Se informeaza consilier[i ca sedinta este legal constituita sica in baza art.39 alin.(1) din
1
Legea nr.215/2001 privind admiJ istratia p ublica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si a convocarii nr. 437i din 23.05.2019, a fost convocat consiliullocal in sedinta
ordinara prin dispozitia primarul~i.
In continuare se prezinta proceselci verbale incheiate in sedintele anterioare( ordinara,
extraordinara side in data).
\
Nemaifiind alte cornpletari si supuse aprobarii, procesele verbale sunt aprobate cu un
nurnar de 15 voturi " pentru" si apoi semnate.
Doarnna Bulai Georgeta l presedirlte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de
•
~
I
Zl:
1. Proiect de hotarare privin~ constatarea dreptului de proprietate privata asupra tenmului in
suprafata de 1975 mp teren situat in intravilan~llocalitatii
Cv 4 P 62 sat Umbraresti-Deal.
I
2. Proiect de hotarare privind aprobar9a Planului anual de actiune privind serviciile sociale.
3. Proiect de hotarare privind aproba.!iea Planului de evolutie a tarifelor pentru perioada
2017-2023, revizuit, pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata injudetul Galati, ih perioada 2014-2020 .
1
4. Discutii, intrebari, interpelchi.
Presedintele de sedinta suppne apro~arii consiliului local proiectul ordinii de zi si este
aprobat cu un nurnar de 15 voturi '[_pentru' '.
Domnul primar informeaza consiliul 'l ocal ca ordinea de zi se mai completeaza cu un proiect
de hotarare care nu sufera arnanarel- Proiect\de hotarare privind plata surnei de 43.080 lei catre
SC URBIO RO SRL Iasi reprezentb d achizitionarea unui nurnar de 100 bucati LAMPI LED
stradale 36W si cablu de alirnentarJ. Este ap~obat si proiectul de hotarare cu care se completeaza
proiectul ordinii de zi.
\
Pentru punctul 1 al ordinii de ! i, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
constatarea dreptului de proprietate pri~ata asupra terenului in suprafata de 1975 mp teren situat in
intravilanullocalitatii Cv 4 P 62 sat Uf braresti-Deal, precum si expunerea de motive.
Domnul inginer Druta Toderel, prezinta raportul de specialitate al cornpartimentului de
resort din aparatul de specialitate al \primarulhi comunei, iar domnii Condrache Marice!, Rusu
Valentin si Neica Gheorghe prezinta rapoartJie de avizare ale cornisiilor de specialitate ale
I
consiliului local.
\
Dupa prezentarea materialelar se trece Ia discutii.
1
Nefiind alte discutii presedin ele de setlinta
supune aprobarii consiliului local proiectul de
hotarare privind constatarea dreptului de propri~tate privata asupra terenului in
suprafata de 1975 mp teren• situat in in1 avilanullocalitatii
Cv 4 P 62 sat Umbraresti-Deal, fiind aprobat
I
cu un nurnar de 15 votur1 " pentru" .
Pentru punctul 2 al ordinii de zi , domnul prirnar prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea Planului anual de actiune rivind serviciile sociale, precurn si expunerea de motive.
Doamna Druta Ecaterina prez' nta rapoftul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comuneil iar domnii Condrache Marice!, Rusu Valentin si
1

Nemaifiind alte discutii ~resedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de
hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale, fiind aprobat cu un
nurnar de 15 voturi "pentru" . \
Se trece la punctul 3 al oldinii de zi, dornnul primar prezinta proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului de ~volutie a tarifelor pentru perioada 2017--2023, revizuit, pentru
implementarea Proiectului regi~nal de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Galati, in perioada 2014 - 2020\, precurn si expunerea de motive.
Dornnul Stratulat Ionel, administrator public, prezinta raportul de specialitate al
compartimentului de resort din l paratul de specialitate al primarului comunei, iar dornnii
Condrache Marice!, Rusu Vale~tin si Nei,c a Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
La sedinta de consiliu parl!cipa din partea SC AP A CANAL doarnna Condurache.
Matei Toader- ridica problema calitatii apei, care este mai tot timpul murdara.
Doamna Condurache arata \c a la nivelul comunei nu exista hidranti sau vane de spalare a
conductei. Investitia a fost realizata si predata consiliului local de catre consiliul judetean. Va
trimite un delegat pentru a stabil~ cati hidranti se vor monta in comuna.
Dornnul Cucoanes Viorel - satele Salcia, Condrea si Silistea nu au retea de canalizare.
Doamna Conducahe - cele 3 sate nu au fost eligibile cand s-a facut proiectul, trebuia sa aiba minim
2000 locuitori.
Referitor la aprobarea plan~lui de evolutie a tarifelor, doarnna Condrache arata ca pretulla
apa se va majora cu 0,12 lei, iar cf l de la canalizare cu 0,39lei.
Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare privind
aprobarea P1anu1ui de evo1utie a tarifelor pentru perioada 2017-2023, revizuit, pentru
implementarea Proiectului regionl l de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Galati, in perioada 2014-2020 , hind aprobat cu un nurnar de 14 voturi "pentru" 1 vot "abtineri
Se trece la punctul 4 al ordirlii
de zi, dornnu1 primar prezinta proiectu1 de hotarare privind
I
plata surnei de 43.080 lei catre S<I URBIO RO SRL Iasi reprezentand achizitionarea unui nurnar
de 100 bucati LAMPI LED stradaie 36W si, cablu de alimentare, precurn si expunerea de motive.
Doarnna contabil prezinta rkportul de specialitate al compartimentului de resmt din aparatul
de specialitate al primarului com~ei, iar dornnii Condrache Marice!, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele de a'lizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece 1a discutii.
Nefiind alte discutii presed+ tele de s,edinta supune aprobarii proiectul de hotarare privind
plata sumei de 43.080 lei catre SCIURBIO RO SRL Iasi reprezentand achizitionarea unui nurnar
de 100 bucati LAMPI LED stradaly 36W si cablu de alimentare fiind aprobat cu un numar de 15
voturi "pentru".
1
In continuare se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi - Discutii, intrebari, interpelari.
Dupa epuizarea tuturor discuhilor presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.

