
COMUNA BĂCEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

P R O C E S    V E R B A L  

   

    Încheiat astăzi, 28.11.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local Băceşti, convocată prin 

Dispoziţia nr. 737/17.11.2017, emisă de Primarul comunei Băceşti. 

   Lucrările şedinţei ordinare încep la orele 17,00  în sala de şedinţe a Consiliului local. 

   Deschizând şedinţa, domnul Președinte de ședință Neagu Constantin constată că aceasta este 

legal constituită, fiind prezenţi  11  consilieri lipsind consilierii Cojoc Ionuț și Coman Neculai. La 

şedinţă participă: 

   -  Primarul comunei Băcești 

   -  contabil Radu Daniela. 

   Domnul Preşedinte dă cuvântul Secretarului comunei Băceşti pentru a supune la vot procesul 

verbal de la şedinţa anterioară. Domnul consilier Pădurean Traian Ciprian intervine și afirmă că la 

ședința ordinară din luna septembrie a formulat întrebări unor conducători de servicii la care 

așteaptă răspuns. Domnul consilier Ardeleanu Dumitru Daniel afirmă că ”Secretarul este de doi 

lei”. Supus la vot, procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Urmează numerotarea, 

sigilarea, parafarea şi semnarea dosarelui de ședință  de către Preşedinte şi Secretar. 

   Domnul Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinei de zi, aşa cum a fost comunicat 

prin convocare. Cu unanimitate de voturi proiectul ordinei de zi  este aprobat. 

   Domnul Preşedinte de şedinţă dă cuvîntul Primarului comunei Băceşti pentru a prezenta pe scurt  

expunerea de motive şi primul proiect de hotărîre. Raportul compartimentului de specialitate este 

prezentat de doamna contabil iar raportul comisiei de specialitate este prezentat de preşedintele 

acesteia, domnul consilier Galavan Petrea. La dezbateri, s – au înscris, în ordine, următorii: 

1. Domnul consilier Pădurean Traian Ciprian. La aprobarea bugetului cursul leului era 

altul. Acum cu dublarea salariilor sînt bani la buget? În domeniul public sînt bunuri care 

pot fi concesiona pentru venituri. Ex.: pășune comunală. Privitor la cheltuieli cu bunuri 

și servicii,  de ce se cheltuie pentru consumabile ca de exemplu săpun? La Ezer se poate 

scoate la concesionare pășunea. Sînt persoane interesate pentru concesionare, exemplu 

Bacan Vlăduț. 

2. Doamna consilier Cercel Oana. Consumabilele, hîrtie igienică, săpun se dau gratuit. 

3. Domnul Primar. Se dorește concesionarea pășunii. Pentru concesionare trebuie 

îndeplinite anumite condiții. Să existe asociații ale proprietarilor de animale, să se 

organizeze licitație. Concesionarea se aprobă cu 9 voturi din 13. Pentru consumabile 

există un barem care nu trebuie depășit. Pentru lemne și salarii sînt bani. 

  Domnul Președinte constată că au fost epuizate dezbaterile și supune la vot proiectul de 

hotărâre.    Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărîre este aprobat. 
   Domnul Preşedinte de şedinţă dă cuvîntul Primarului comunei Băceşti pentru a prezenta 

expunerea de motive şi cel de – al doilea proiect de hotărîre. Domnul Primar informează pe larg 

Consiliul local cu privire la destinația unor cheltuieli. Astfel, pentru unele proiecte trebuie 

documentație. Actualul medic de familie va pleca într – o zi și posibil să vîndă apartamnetul în 

care funcționează cabinetul. Este necesar un dispensar comunal pentru care se aprobă 

cofinanțarea. La podul din Băbușa se face expertiză și foraje pentru care sînt necesare fonduri. 

Pentru sărbătorile de iarnă se prevăd fonduri pentru cadouri la copii, artificii și capre. 

Ajutoarele de urgență se acordă în principal pentru înmormîntări. Pe drumurile comunale se 

aplică balast. Pentru iluminatul public, schimbare becuri, suma este prevăzută dar se poate să 

nu fie cheltuită toată. De la Școala gimnazială se ia suma de 300 mii lei și se redistribuie altor 

unități de învățămînt. Raportul compartimentului de specialitate este prezentat de doamna 



contabil iar raportul comisiei de specialitate este prezentat de președintele acesteia, domnul 

consilier Galavan Petrea. La dezbateri, s – a înscris, în ordine, următorii:  

1. Doamna consilier Cercel Oana. Să se facă licitație pe SEAP! Să se pună becuri pe 

stradă!  

2. Domnul Primar. Totul se face pe SEAP. 

3. Domnul consilier Rubică Ionel. Cui se dau banii de cadouri de Anul Nou? Solicită 

lista de ajutoare sociale. 

4. Domnul Primar. 10. 000 lei pentru capre (Capu Dealului, Păltiniș și Țibăneștii Buhlii), 

6.000 lei pentru artificii și diferența pentru cadouri. 

5. Domnul consilier Zaharia Constantin. Propune 10.000 lei pentru cadouri. Să rămînă 

5.000 lei pentru Vîrlan Nelu la capre. 

6. Domnul consilier Pădurean Traian Ciprian. Drumurile arată bine. S – a pus balast și în 

Băbușa. La deszăpezire 20.000 lei pentru 10 km drumuri comunale?  Se procedează 

astfel: primele ies buldozerul și excavatorul Primăriei apoi cetățeanul de la Tansa. De 

la ajutorul social, nimeni nu participă. La iluminatul public nu este prea mult 10.000 

lei? La obiceiurile de iarnă mai ușor cu bani la lautari. 

   Domnul Președinte constată că au fost epuizate dezbaterile și supune la vot proiectul de 

hotărîre.    Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărîre este aprobat.    

     Domnul Preşedinte de şedinţă dă cuvîntul Primarului comunei Băceşti pentru a prezenta 

expunerea de motive şi cel de – al treilea proiect de hotărîre.  Raportul compartimentului de 

specialitate este prezentat de Domnul Viceprimar iar raportul comisiei de specialitate este 

prezentat de preşedintele acesteia, domnul consilier Galavan Petrea. La dezbateri, s – au 

înscris, în ordine, următorii: 

1. Domnul consilier Pădurean Traian Ciprian. Care 87 de persoane vor participa la 

deszăpezire? Propune excluderea Secretarului din Comandament pentru că, bea zilnic 

și înlocuit cu consilierul Ardeleanu Dumitru Daniel. Privitor la Anexa nr. 1, drumul 

spre Păltiniș, a spus Primarul că este trecut la Consiliul Județean. Este greșit. La 

tractor și remorcă, cine este tractoristul? Privitor la raportul compartimentului de 

specialitate, cine elimină buruienile? Cei de ajutorul social nu particiă la deszăpeziri. 

2. Doamna consilier Cercel Oana. Ce face autoturismul Primăriei la deszăpezire? 

3. Domnul Primar. Drumul spre Păltiniș va fi deszăpezit tot de Primărie. 

4. Domnul Viceprimar. Tractoristul este Oprea Ioan din Vovriești. 

   Domnul Președinte constată că au fost epuizate dezbaterile și supune la vot proiectul de 

hotărîre.    Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărîre este aprobat.    

   Întrebări și interpelări. 

1. Doamna consilier Cercel Oana. Nu a venit Șeful de Post la ședință. Să fie invitat în 

scris! Să fie pedepsit făptașul care a distrus crucea și gresia de la mormîntul soacrei 

sale. Poliția nu ia atitudine, Primăria nu ia atitudine, Șeful de post este doar cu numele. 

Făptașii sînt nepoții lui Malai (Constantin Admir). Un anume ”Cidul” agresează copiii 

care vin de la liceu de la Negrești. A trîntit și un funcționar de la Primărie, inginerul 

Gheorghiescu Neculai. Poliția trebuie să se sesizeze! Avem Poliție locală care păzește 

Primăria.  

2. Domnul Primar.  Să prezinte la 3 luni un raport de activitate Șeful de post! 

3. Domnul consilier Zaharia Constantin. Clopotnița și podul de la Ezer se dărîmă. 



4. Domnul consilier Pădurean Traian Ciprian. Doamna consilier Cercel Oana este pe 

dinafară. Poliția locală să fie echipată corespunzător (baston, spray). Se fac dosare de 

ajutor social imediat. Poliția locală să iasă pe stradă! Să aibă mașină! Domnul Gușă 

Mihai, polițistul local, să nu mai vîndă balast! Copiii care circulă cu microbuzul școlar 

trebuie să aibă însoțitor și program! Se fură de la Căminele culturale din Băcești și 

Vovriești. 

5. Domnul consilier Galavan Petrea.   Microbuzul școlar este solicitat de Directorul 

Școlii să transporte cadre și copii în afara programului. Nu se fac ore după amiază. 

6. Domnul consilier Loghin Vlad Nicolae. Sînt două persoane fără adăpost, Cafes Florin 

și Cojocaru Constantin care nu au unde dormi.  

Domnul  Preşedinte de şedinţă constată că a fost epuizată ordinea de zi şi declară închise 

lucrările şedinţei ordinare. 

 

         Preşedinte,                                                                              Secretar, 

        Neagu Constantin                                                                Băbuşanu  Mihai 

 


