ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23.01.2020 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 15.
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. 334 din 17.01.2020, a fost
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 15
voturi "pentru" si apoi semnat.
Domnul Popa loan , presedinte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind organizarea pazei comunale pe anul 2020 si stabilirea
taxei speciale pentru plata serviciilor de paza -initiator domnul primar .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a
comunei Umbraresti, judetul Galati - initiator domnul primar.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si
sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale , stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul
2020 la nivelul comunei Umbraresti , judetul Galati- initiator domnul primar.
4. Proiect de hotarare privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in
suprafata de 4281 mp teren arabil situat in intravilanullocalitatii Cv 2 P 6/5 sat Condrea- initiator domnul
primar.
5. Proiect de hotarare privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in
suprafata de 15403 mp teren arabil situat in extravilanullocalitatii T 126 P7 precum si asupra terenului in
suprafata de 25012 mp teren arabil situat in extravilanul localitatii T32 P152, 153,154, 155- initiator domnul
viceprimar.
6. Prezentarea Deciziei nr. 27/2016/3/20.12.2019 a Camerei de conturi Galati.
7. Prezentarea adresei nr. 1033 6/20.12.2019 a Institutiei Prefectului, judetul Galati.
8. Raport privind activitatea asistentilor personali pe semestrul II/2019.
9. Discutii, intrebari, interpelari.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul ordinii de si este aprobat cu
un numar de 15 voturi ''pentru' '.
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind organizarea
pazei comunale pe anul 2020 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza, precum si referatul de
aprobare.
Domnul viceprimar 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.
Se prezinta si Planul de paza care sufera putine modificari fata de anul trecut ca urmare angajarii
celor 2 politisti locali.
Matei Toader- intreaba daca ne putem permite sa platim atat paznicii comunali cat si politistii
locali.
Domnul primar - fiecare are bugetul sau.
Rusu Valentin- intreaba daca functioneaza toate camerele de luat vederi din comuna. Se plang
cetatenii ca li s-au furat rotile de la masina. Sa fie desemnat un paznic care sa urmareasca in
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Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului loc
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Pentru punctul 2 al ordinii de zi , domnul primar prezinta proiectul de hotarare privi~~
aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a comunei Umbraresti, judetul Galati , precum si
referatul de aprobare.
Domnul viceprimar 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 viceprimar prezinta Programul de masuri pentru buna gospodarire a comunei.
Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de
hotarare privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire a comunei Umbraresti, judetul
Galati, fiind aprobat cu un numar de 15 voturi "pentru" .
Pentru punctul 3 al ordinii de zi , domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale ,
stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2020 la nivelul comunei Umbraresti , judetul Galati ,
precum si referatul de aprobare.
Doamna Machedon Safta, consilier in cadrul compartimentului impozite si taxe 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.
Doamna Machedon prezinta taxele speciale stabilite pentru anul 2020 care sunt la fel ca cele din
anul precedent, precum si Regulamentul.
Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de
hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se
pot institui taxe speciale , stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2020 la nivelul comunei
Umbraresti, judetul Galati, fiind aprobat cu un numar de 15 voturi "pentru" .
Pentru punctul 4 al ordinii de zi , domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 4281 mp teren arabi! situat in
intravilanul localitatii Cv 2 P 6/5 sat Condrea, precum si referatul de aprobare.
In acelasi timp domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare de la punctul 5 al ordinii de zi,
privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 15403 mp teren arabil situat
in extravilanullocalitatii T126 P7 precum si asupra terenului in suprafata de 25012 mp teren arabil situat in
extravilanul localitatii T32 P152, 153,154, 155, precum si referatul de aprobare.
Domnul Zaharia Mitica, consilier superior in cadrul compartimentului registrul agricol-fond
funciar prezinta pentru cele doua proiecte de hoatari , rapoartele de specialitate ale compmiimentului 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 poarta discutii pe marginea celor doua proiecte de hotarari
prezentate.
Rusu Valentin - intreaba daca pe raza comunei mai avem terenuri fara acte de proprietate.
Propune sa facem o identificare a tuturor terenurilor si apoi sa obtinem proprietatea lor. Sunt cetateni
care au ocupat terenurile abuziv, ba chiar si imprejmuindu-le.
Matei Toader- referitor la eel de-al doilea proiect de hotarare, informeaza consiliullocal ca
cetatenii satului Condrea sunt nemultumiti deoarece din cauza balastierei care excaveaza, a scazut
nivelul apei din fantani. Propune ca cele doua proiecte de hotarari sa fie discutate si aprobate dupa
alegeri. Terenul inchiriat lui Korolis pentru depozitare utilaje este pasune si este numai militura.
Domnul Primar- momentan se aproba trecerea in proprietatea primariei si daca se va vinde , tot
in sedinta de consiliu se va aproba. Trebuiesc aduse surse banesti la buget.
Doamna Bulai Georgeta- prin vinderea acestor terenuri se vor aduce venituri la buget.
Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local cele doua
proiecte de hotarari, fiind aprobate cu un numar de 12 voturi "pentru" si 3 voturi "abtineri" ( Calarasu

In continuare se trece la punctul 9 al ordinii de zi - Discutii, intrebari, interpelari.
Domnul Moisi Valerica - pe drum sunt numai hartii, sa se amplaseze cosuri de gunoaie in zonele
strategice.
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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