ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 18.12.2019 in sedinta ordinara a Consiliului local, care are loc la sediul
Consiliului localla orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliullocal sunt prezenti 14, lipseste Lupu Savin
fiind intemat in spital.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita sica in baza art.133 alin.(1) din
OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ si a convocarii nr. 9379 din 11.12.2019, a fast
convocat consiliullocal in sedinta ordinara 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 14
voturi "pentru" si apoi semnat.
Domnul Neica Gheorghe, presedinte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 initiator domnul primar .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul2020-2021- initiator domnul primar.
3. Proiect de hotarare privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in
suprafata de 15403 mp teren arabil situat in extravilanullocalitatii Tl26 P7 precum si asupra terenului in
suprafata de 25012 mp teren arabi! situat in extravilanul localitatii T32 P152, 153,154, 155- initiator
domnul viceprimar.
4. Proiect de hotarare privind acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01.01.2019
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati- initiator
domnul primar.
5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile specifice de politist local
din cadrul Biroului Politia Locala - initiator domnul primar.
6. Proiect de hotarare privind plata sumei de 17.998,75 lei catre S.C.Covintec SRL Tecuci,
reprezentand achizitionarea a 5 hue containere metalice compartimentate pentru depozitare deseuri selective initiator domnul primar.
7. Discutii, intrebari, interpelari.
Domnul primar informeaza consiliullocal ca ordinea de zi se completeaza cu proiectul de
hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din
31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Umbraresti,
judetul Galati.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul ordinii de zi precum si
completarea acesuia si sunt aprobate cu un numar de 14 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 Marice!, Rusu Valentin si Neica Gheorghe
prezinta avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local.
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 14 voturi "pentru".
Pentru punctul 2 al ordinii de zi , domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea retelei scolare pentru anul2020- 2021, precum si referatul de aprobare.
Domnul Stratulat Ionel, administrator public, prezinta raportul de specialitate al
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Pentru punctul 3 al ordinii de zi, domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare priviiido::::·o:.::·
constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 15403 mp teren arabil situat in
extravilanullocalitatii Tl26 P7 precum si asupra terenului in suprafata de 25012 mp teren arabil situat in
extravilanul localitatii T32 P152, 153,154, 15, precum si referatul de aprobare.
Doamnul inginer Druta Toderel 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 avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Domnul Matei Toader- arata ca nu este de acord, deoarece pe raza comunei sunt mai multe
terenuri pentru care nu avem proprietatea lor, de ce tocmai pentru acest teren s-au efectuat ridicari topo,
se doreste vanzarea. Propune amanarea discutiilor si aprobarea acestui proiect de hotarare intr-o alta
sedinta de consiliu.
Si domnul Druta Panaite intreaba daca mai avem alte terenuri pentru care nu avem proprietatea
lor.
Dupa mai multe discutii purtate, toti consilierii sunt de acord sa se discute intr-o alta sedinta de
consiliu proiectul de hotarare.
Pentru punctul 4 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01.01.2019 pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei 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 avizele 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 acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01.01.2019 pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati,fiind aprobat cu un numar de 14
voturi "pentru" .
Pentru punctul 5 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea
salariilor de baza pentru functiile specifice de politist local din cadrul Biroului Politia Locala, 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 Marice!, Rusu Valentin si Neica Gheorghe
prezinta avizele 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 stabilirea salariilor de baza pentru functiile specifice de politist local din cadrul Biroului
Politia Locala fiind aprobat cu un numar de 14 voturi "pentru" .
Pentru punctul 6 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind plata sumei
de 17.998,75 lei catre S.C.Covintec SRL Tecuci, reprezentand achizitionarea a 5 hue containere
metalice compartimentate pentru depozitare deseuri selective 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 Marice!, Rusu Valentin si Neica Gheorghe
prezinta avizele 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 privind plata sumei de 17.998,75 lei catre S.C.Covintec SRL Tecuci, reprezentand
achizitionarea a 5 buc containere metalice compartimentate pentru depozitare deseuri selective fiind aprobat cu
un numar de 14 voturi "pentru" .
Pentru punctul 7 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de
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Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de "'=-.:.=1c;:;. ::::./
hotarare privind privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti
nr.14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Umbraresti,judetul Galati,fiind aprobat cu un numar de 14 voturi "pentru" .
In continuare se trece la punctul 8 al ordinii de zi - Discutii, intrebari, interpelari, prezentarea
unor ceren.
Domnul primar prezinta cererea domnului A vram Iancu prin care solicita ajutor financiar ca
urmare a unui incendiu de la locuinta sa. Se aproba ajutorul de urgenta de 1000 lei pentru procurare
materiale de constructie.
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.
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