
COMI.INA BACE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astdzi,29 martie 2018 in gedinfa ordinara a consiliului local Bdceqti, convocatb prin

Dispozilia nr. 2I | 121 .03'2018, emisd de Primarul

I-ucraiite gedinlei ordinare incep la orele 12,00 a Consiliului local'

Deschizdnd g.din1u, domnul Pregedinte de 9ed I constatd cd aceasta este legal

constituita, fiind prezenli tofi cei 13 membri ai Consiliului local. La gedinld participd Primarul

comunei Bdcegti.
Domnul pregedinte dd cuvAntul Secretarului comunei Biceqti pentru a supune la vot procesul

verbal de la gedinla anterioard. Nu s - au formulat obiecfii.

Supus la yot, procesul verbal este apr rr' Urmeaz[ numerotarea'

sigiiarea, piiafareagi semnarea dosarului $ ecretar'

Domnul Pregedinte de gedinfd supune la cum a fost comunicat prin

convocator. Cu unanimitate de voturi proiectul or

Se trece la ordinea de zi.

Punctul 1

omunei Bdcesti in

,i:t;"J,'#?i;
Municipiile vaslui, B6rlad, Hugi Ei oraEul Negregti, Judelul vaslui ire la

cererea-de aderare a comunei Bolegti, comunei Ddnegti, comunei

PungeEti, Comunei Solegti, Comunei Stanilegti Ei Comunei Zotleni,3 ia de

Dezvoltare Intercomun\tatd - APC Vaslui

La dezbateri nu s - au inscris consilieri'

Domnul preqedinte supune la vot proiectul de hotdrire. Cu unanimitate de voturi proiectul de

hotardre este aProbat.

Punctul 2 r: -__r r^ :-_.^^+:+..
proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investilrr

"construire dispensar uman in comuna B6ceEti, judelul vaslui"
Domnul primar face unele precizdri pe marginea proiectului de hotdr6re: Anul trecut s - au

aprobat indicatorii tehnico - economici la 5 proiecte. intre timp, 4 contracte s - au semnat iar

pentru Dispensarul comunal (la dot6ri) , - u ."im suma din deviz, unele cheltuieli au fost trecute la

cofinanlare
Domnul preqedinte constatd cd nu s - au inscris la cuvdnt consilieri Ei supune la vot proiectul de

hotdrdre. Rezultatul votului : unanimitate.

Punctul3
proiect de hotdr6re privind aprobarea cofinan![rii la obiectivul de investilii "Construire dispensar

uman in comuna Bdceqti, judelul Vaslui"
Domnul pregedinte constat6 cd nu s - au inscris la cuvdnt consilieri 9i supune la vot proiectul de

hotdrdre. Rezultatul votului: unanimitate.
a

Punctul4
Proiect de hot6r6re privind alegerea PreEedintelui de Eedin!6

S - au formulat urmdtoarele propuneri pentru Preqedinte'

l. Domnul consilier RuUica Ionei propune pe doamna consilier Sircu Veronica;

2. Domnul consilier Neagu Constantin propune pe domnul consilier Ardeleanu Dumitru -
Daniel'



Nu s - au mai formulat alte propuneri. Doamna consilier Sircu Veronica informeazd preEedintele
de gedin!6 asupra faptului c6, din motive obiective nu poate indeplini, in cazul alegerii, funcfia de
pregedinte pentru urmdtoarele trei luni. Se supune la vot a doua propunere. Cu 1I voturi "pentru", I
vot "impotrivd" qi 1 ablinere, domnul consilier Ardeleanu Dumitru - Daniel este ales preqedinte de
gedinld.

Pentru supleant s - a formulat o singurd propunere. Domnul consilier Loghin Vlad - Nicolae
propune pe domnul consilier Zaharia Constantin. Supusd la vot, propunerea este aprobatd cu
unanimitate de voturi.

Punctul 5

Proiect de hotir6re privind aprobarea inchirierii pagunilor din domeniul privat al comunei Bdcegti,
prin atribuire directd
Domnul Primar informeazd Consiliul local faptul cd, s - a primit deja o cerere pentru inchiriere

pdgune din partea unui cetdlen cu domiciliul in comund. Mai aratd domnul Primar cd, inchirierea se

va face doat membrilor colectivitdtii locale sau persoanelor juridice cu sediul in comund.
inchirierea se va face in condiliile impuse de Regulament. Trebuie asiguratd incdrcdtura optimd pe

hectar. Subvenlia se va acorda in condiJile in care, terenul de pdqunat este curdlat de spini, arbugti.
La dezbateri s - au inscris urmdtorii:

1. Domnul consilier Timofticiuc Ion:-in caz cd nu se respectd clauzele, cine decide incetarea
contractului?

2. Domnul Primar: in contract este prevdzutd gi aceastd situalie posibild gi modul de
solu[ionare.

3. Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: Un caz: un cetdlean din comund, utrltzeazd,la
muncd in folos personal animalele inscrise in registrul agricol pe numele altui cetdfean.

Cum se vor utiliza banii incasali din inchirierea pdEunii?
4. Domnul consilier Rubica Ionel: Cum se vor autoriza cei care vor sd ridice construcfii pe

pdgunea inchiriatd? Este suficient avizul medicului veterinr pentru starea de sdndtate a

animalelor.
5. Domnul Secretar: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construcfii,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare reglementeazd qi modul de autorizare a
construcliilor cu caracter sezonier gi a construcliilor realizate in extravilan.

Domnul Pregedinte constatd cd au fost epuizate dezbaterile pe marginea proiectului de hotdr6re
gi il supune la vot. Proiectul de hotdr6re este aprobat cu unanimnitate de voturi.

Punctul6
Secretarul comunei informeazi aleqii locali cu privire la obligafia rcactuahzdrii declaraliilor de

interese qi declaraliilor de avere, dacd este cazul, precum Ei a obligaliei depunerii unui raport anual
de activitate care va fi fbcut public prin grija secretarului.

Punctul T

Intrebdri gi interpeldri
Au adresat intrebdri urmdtorii:

1. Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: pentru Primar - unii angala[i se prezint[ in
stare de ebrietate la serviciu. Ce mdsuri a luat Primarul? Pentru Secretar: cum se pedepsegte

venirea in stare de ebrietate a consilierilor la Eedinta? La Centrul de Asistenld Medico
Sociald sunt problettl. .,.r dejecfiile. Sd fie invitat la urmdtoarea gedinld a Consiliului local
Directorul C.A.M.S. BaceEti.

2. Domnul Secretar: se aplic[ prevederile Regulamentului de organizare gi funclionare a

Consiliului local. Regulamentul se poate completa cu prevederi exprese privind sanclionarea
perticipdrii in stare de ebrietate la Eedinlele Consiliului local.

3. Doamna consilier Cercel Oana: Cum se face proteclia muncii la Primdrie?
4. Domnul Prima-r: existd contract incheiat cu firmd de profil pentru proteclia muncii.



5. Domnul consilier Rubic6 Ionel: pentru Secretar - legat de materialele care se inmdneazE
consilierilor inainte de gedinfS, anexele nu au paginile numerotate.

6. Doamna consilier Sircu Veronica: rdspunde unui consilier cd gtie cum sE voteze Ei este
normal sd primeascd materialele inainte de qedintd.

Domnul Pregedinte de gedinld constatd cd a fost epuizatd ordinea de zi gi declard inchise lucrdrile
gedinfei ordinare.

Pregedinte,
Rubicd Ionel

Secretar,
BSbuganu Mihai
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