coMUNA BACE$Tr
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
in

gedin{a ordinard a Consiliului local Bacegti, convocatd prin
Dispozilia nr. 61 5123.10.2018, emisd de Primarul comunei Baceqti.
Lucrdrile gedinJei ordinare incep la orele 15,00 in sala de gedinte a Consiliului local.
Deschizdnd gedinta, domnul Pregedinte de Eedinfa Galavan Petrea constatd cd aceasta este legal
constituitA, fiind prezen\i 12 membri ai Consiliului local, lipsind consilierul Timofticiuc Ion.
Domnul Pregedinte dd cuvdntul Secretarului comunei Bdcegti pentru a supune la vot procesul
verbal de la gedinla anterioar[. Nu s - au formulat obieclii. Supus la vot, procesul verbal este
aprobat cu unanimitate de voturi. Urmeaz6, numerotarea, sigilarea, parafarea gi semnarea dosarelui
de qedinfa db catre Pregedinte gi Secretar.
Domnul PreEedinte de qedinla supune la vot proiectul ordinii de zi, aqa cum a fost comunicat prir
convocare. Domnul Viceprimar Brogteanu Ionel, aduce la cunogtinla Consiliului local solicitarez
Primarului, care este spitalizat, de a se retrage de pe ordinea de zi punctul privind Prezentarea de
Deciziei nr.25104.10.2018 a Directorului adjunct al Camerei de Conturi Vaslui, urm6nd a se
introduce pe ordinea de zi a urmdtoarei gedinle ordinare. Cu unanimitate de voturi proiectul ordinii
de zi, astfel modificat, este aprobat cu unanimitate de voturi.
Primul proiect de hotdrAre: Proiect de hotardre privind aprobarea execuliei bugetului local ir
trimestrul III anul 2018
La dezbateri nu s - a inscris consilieri:
Domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
Cu unanimitate de voturi proiectul de

incheiat astd2i,31.10.2018

hotarAre este aprobat.
Al doilea proiect de hotdrdre: Proiect de hotardre privind decontarea cheltuielilor pentru navetalz

gi de la locul de muncd a cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar de la $coalz
gimnaziala "Teodor Juncu", sat BdceEti pentru lunile iulie, august qi septembrie anul 2018
La dezbateri s - au inscris domnul consilier Galavan petrea care intreabd dacd, adresa $coli:
gtmnaz\ale "Teodor Juncu" este insofitd de tabele anexd. Secretarul comunei confirmd existenle
tabelelor nominale cu cadrele didactice gi personalul auxiliar care efectueazd naveta. Supus la vot
proiectul de hotardre este aprobat cu unanimitate de voturi.
Al treilea proiect de hotdrAre: Proiect de hotarAre privind aprobarea Programului de deszdpezire
gi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, in perioada de iarnd 1 noiembrie
2018 Ia 31 martie 2019
La dezbateri s - a inscris consilierul Loghin Doru - Vasile care considerd necesar ca rarrra,
persoanele in vArsta Ei cei bolnavi trebuie ajutali de beneficiarii de ajutoare sociale.
Domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre. Cu unanimitate de voturi proiectul de
hotbrdre este aprobat.
Al patrulea proiect de hotdrdre: Proiect de hotdr6re pentru modifrcarea gi completarea Hotdrdrii nr
35/31.08.2018 pentru modificarea Ei completarea inventarului bunurilor care aparlin domeniulu
public al comunei BdceEti
Domnul consilier Rubicd Ionel intreabd cum a fost calculatd valoarea de inventar a bunurilor
Domnul Pre;edinte supune la vot proiectul de hotardre. Cu unanimitate de voturi proiectul de
hotarAre este aprobat.
Intrebari $i interpellri
1. Domnul consilier Rubica Ionel. Intreabd pe domnul Viceprimar cAnd se va ridica gunoiul.
2. Domnul Viceprimar: Are in vedere ridicarea gunoiului.
Domnul Pregedinte de ge{i
atd cd a fost epuizatd, ordinea de zi gi declar[ inchise lucrdrile
Eedinlei ordinare.
Pregedi

Galav

