ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

PROCES VERBAL
=======================

Incheiat astazi 29 decembrie 2010 in sedinta ordinara a Consiliului
local, care are loc la sediul Consiliului local la orele 15,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si ca 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. 7770
din 23.12.2010 a fost convocat consiliul local in sedinta ordinara prin dispozitia
primarului.
In continuare se supune la vot procesul-verbal incheiat in sedinta
anterioara, dupa ce inaintea inceperii sedintei a fost pus la dispozitia
consilierilor. Supus aprobarii, procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat
cu un numar de 15 voturi ‘’pentru’’ si apoi semnat.
In continuare, domnul Cucoanes Viorel, presedinte de sedinta,
prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului comunitar
de utilitate publica ‘’Iluminat public’’ al comunei Umbraresti, judetul Galati.
2. Intrebari, interpelari, discutii, prezentarea unor cereri.
Domnul primar informeaza consiliul local ca in data de 28.12.2010 s-a
primit de la Consiliul judetului Galati Hotararea nr. 563/2010 prin care ni se
repartizeaza suma de de 17.000 lei, de asemenea prin HGR nr. 1379/28.12.2010
ni s-a repartizat suma de 230.000 lei, fapt pentru care este necesar a se rectifica
bugetul local pe anul 2010. Propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010,
deoarece nu poate fi amanat acest lucru pana la sedinta urmatoare.
Dupa prezentarea proiectului ordinii de zi,precum si a propunerii
domnului primar de suplimentare a ordinii de zi conform prevederilor art. 43
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica local, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele de sedinta,
Cucoanes Viorel, supune aprobarii consiliului local proiectul ordinii de zi
precum si suplimentarea acestuia. Este aprobat cu un numar de 15 voturi
‘’pentru’’ .

Sedintele de consiliu fiind publice, la aceasta sedinta participa mai
multi cetateni din comuna.
Pentru punctul 1 al ordinii de zi domnul primar prezinta proiectul de
hotarare privind delegarea gestiunii Serviciului comunitar de utilitate publica
‘’Iluminat public’’ al comunei Umbraresti, judetul Galati, precum si expunerea
de motive la acest proiect de hotarare.
Doamna Iamandi Emilia prezinta raportul de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,
iar domnii Condrache Maricel, Turcu Vasile si Trifan Stelica rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Iancu Ion – sa se aiba in vedere ca la licitatia ce se va organiza, sa
castige firme serioase, care sa execute lucrari de calitate.
Matei Toader – pentru delegarea gestiunii Serviciului se va organiza
licitatie ?
Rusu Valentin – cine participa la comisiile pentru licitatie ? propune ca
din comisie sa faca parte prin rotatie si consilierii.
Domnul viceprimar – ester specificat in Ordonanta 34/2006 cine poate
sa faca parte din aceste comisii.
Nemaifiind alte discutii la acest punct, presedintele de sedinta supune
aprobarii consiliului proiectul de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului
comunitar de utilitate publica ‘’Iluminat public’’ al comunei Umbraresti, judetul
Galati si este aprobat cu un numar de 15 voturi ‘’pentru’’.
Pentru punctul 2 al ordinii de zi domnul primar prezinta proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Umbraresti pe anul 2010, precum si expunerea de motive la proiectul de
hotarare.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate, iar domnul consilier
Condrache Maricel raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului
local.
Dupa prezentarea materilelor se trece la discutii.
Domnul primar prezinta modul de repartizare a sumelor primite.
Nefiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, presedintele de
sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Umbraresti pe anul
2010 si este aprobat cu un numar de 15 voturi ‘’pentru’’.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – intrebari, interpelari, discutii,
prezentarea unor cereri.
Domnul primar prezinta cererea domnului Petrea Mihalache prin care
solicita ajutor de deces pentru fratele sau Petrea Ioan decedat, se aproba.
- prezinta cererea domnul Sion Ion prin care solicita suma de 1000 lei
reprezentand drept de autor pentru Monografia comunei Umbraresti publicata pe
internet, se aproba.
- se prezinta cererea domnului Badiu prin care solicita cumpararea unei
suprafete de teren situat in satul Torcesti, in vecinatatea proprietatii sale in

vederea construirii unei ferme. Aceasta cerere s-a aprobat in principiu cu un
numar de 14 voturi ‘’pentru si 1 vot ‘’abtineri’, urmand a se intocmi
documentatia pentru vanzare.
Matei Toader – executivul sa aiba grija si de satul Salcia, sa se imprastie
nisip peste tot, este un drum cu trafic mare.
Simiz Pintilie – cetatean din satul Umbraresti-Deal – nu s-a ridicat
gunoiul din zona dansului inca din luna septembrie, de platit a platit. Referitor la
reteaua de apa potabila, nu are retea de apa in fata curtii dar a platit apa.
Viceprimarul – in legatura cu ridicarea gunoiului, se va verifica. Apa s-a
platit pentru consumul stradal si numai pana la preluarea de catre SC Apa Canal.
Martin Sandel – cetatean din satul Umbraresti, referitor la firmele care
vor participa la licitatie, in contract sa se prevada clauze, iar privitor la
rectificarea bugetului, este bucuros de sumele pe care le-am primit.
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei.
Se fac propuneri pentru presedintele de sedinta pentru urmatoarele 3
luni, domnul Popa Ioan propune pe domnul Sion Vasile fiind aprobat in
unanimitate de voturi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur
exemplar.
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