
coMuNA BACE$TI
CONSIT,IUI, I,OCAT-

PROCES VERBAL

incheiat asrdzi,29 noiembrie 2018 in gedinla ordinard a Consiliului local Bdcegti, convocatd prin

Dispozilia nr.672122.1L2018, emisd de Primarul comunei Bdceqti.

l.ucrarile gedinlei ordinare incep la orele 12,00 in sala de gedinle a Consiliului local.

DeschizAnd qedilJa. domnul Pregedinte de qedinla Galavan Petrea constatd c[ aceasta este legal

constitLritd, fiild prezelli to[i cei l3 rnembri ai Consiliului local. La gedin![ participa PrimaruL

comutrci Bdccqti.
Domnul Pregedinte dd cuvAntul Secretarului comunei Baceqti pentru a supune la vot procesul

verbal de la gedin{a anterioard. Nu s - au formulat obiecjii. Supus la vot, procesul verbal este

aprobat cu unanirnitate de voturi. lJrmeazd numerotarea, sigilarea,parafarea gi semnarea dosarelui

de qedin{a de cf,tre Pregedinte 9i Secretar.

inainte de sr,i'purrerea la vot a proiectului ordinii dezi. Secretarul comunei solicita cuvdntul pentru

a r.eaminti consilierilor locali obliga(ia de prezenta raportul de activitate pe anul 2017.

I)omnul Pregedinte de gedinla supunc la vot proiectLrl ordinii de zi, aqa cum a fost comunicat prin

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

primul proiect de hotardre: Proiect de hotlrdre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la Ei

de la locul de munc[ a cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar de la $coalagrmnaziald
"'feodor Juncu", sat Baccgti pentru luna octombrie anul 2018

Donrnul Pre;edinte de gedinl[ dd cuvAutul Primarului comunei Baceqti pentru aprezenla pe scurt

expunerea de motive gi primul proiect de hotdrdre . La dezbateri, nu s - au inscris consilieri. Supus

la vot proiectul de holarAre este aprobat cu unanimitate de voturi. Cu unanimitate de votuti,

proiectul de hotar6re este aprobat.

Al doilea proiect de hotlrAre: Proiect de hotardre privind privind desemnarea reprezentanlilor

Consilir,rlui local al comunei Bacegti in Consiliul de administralie al $colii grmnaziale "Teodor

Juncu". sat Baccqti. in anrtl scolar 2018 2019

Don-rnrrl Preqedinte dc qedinfa dd cr-rvAntul Prirnarr,rlui comunei B[ceqti pentru aprezenta pe scufi

expunerea de motive gi cel de - al doilea proiect de hotdrAre. Domnul Primar consider[ necesar ca

reprezentanfii Consiliului local sd fie desemnafi din toate grupurile de consilieri. Domnul Preqedinte

solicita formularea de propuneri pentru reprezentanlii Consiliului local'

Doamna consilier Cercel Oana propune pe doamna consilier Sircu Veronica'

Domnul consilier Broqteanu Ionel propllne pe domnul consilier Ardeleanu Dumitru - Daniel.

Domnul consilier Arde leetnu Durrritru Danicl solicita retragerea propunerii. Nu poate participa la

qcdinlele Consiliului de adnrinistra[ie avind serviciul in alta localitate.

Domnul consiliel Timofticiuc Ion propune pe domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian.

Domnul consilier Neagu Constantin propune pe domnul consilier Galavan Petrea. Nu s - au mai

formulat alte propuneri. Au fost desemnali cu unanimitate de voturi urmdtorii reprezentanli ai

Consiliului local in Consiliul de administra{ie al $colii "Teodor Juncu", sat Bdceqti: Galavan

Petrea, Pddurean Traian - Ciprian gi Sircu Veronica.
Donrnul Presedinte db cr,rvAr-rtr,rl Primarului comunei B[cegti pentru a ptezenta Decizia nr.

25101.10,2018 a I)ircctorLrlui adjLurct al Camerei de Conturi Vaslui. Pe marginea materialului

prczcntat. ar-r lilrnrulat intervenlii Lrrnldtorii:

l. Doamna consilier Cercel Oana: privitor la Sistemul de control intern managerial este

necesar a se reactualiza procedurile;
2. Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: gradul de colectare a impozitelor este

scdzut. De ce nu se incaseazdimpozitele la nivelul maxim?



in rdspuns, domnul Primar afirmd cd va incasa prima dat[ impozitele de la salarialii Primdriei gi se

vor controla prin sondaj unele gospoddrii pentru a se constata dacd, au fost declarate toate

construcliile sau dacd suprafala lor inscrisd in registrul agricol corespunde cu realitatea.

Domnul Pre;edinte d6 cuvAntul consilierilor pentru a adresa intrebdri gi interpeldri.
Au formulat intrebari urmdtorii:

Doamna consilier Cercel Oana: Pentru Primar: circula zvonuri cd nu ar ajunge pentru toli copiii
cadourile de sdrbdtori. Daca este adevdrat c[ existd cadouri doar pentru 100 copii?
Domnul Primar: sunt cadouri pentru toli copiii. Azila sdrbdtoare gi la focul de artificii vor fi cadouri
pentru copiii care participa. De Crdciun, toli copiii vor primi cadouri prin intermediul cadrelor
didactice, conform numdrului din fiecare clasd sau grupd. $coala va distribui cadourile de Crdciun.

Pentru Primar: la Eedinla anterioard nu a frcut
"caterincd". l. a f-elicitat sincer pe Primar pentru asfaltarea DC 127 . A vrut sd aduc[ Ei diploma de

felicitare.
Autoritatile publice locale.trebuie sa blocheze subvenlia pentru COMCEREAL sau sd determine

aceastd soc€tat. sd plf,teascd arenda. Se incalcd un drept iar Primarul este garantul respectdrii

drepturilor cetdJenegti. Sunt suspiciuni cd s - au falsihcat contractele de arendare.

Domnul Primar: Nici mama sa nu a semnat contrcatul de arendare, problema este generald in jude!.

Poate fi angajat un avocat pentru apdrarea intereselor proprietarilor. Contractele au fost fbcute de

COMCEREAI- cAnd era sub conducerea domnulili Porumboiu. Un avocat ar putea veni chiar aziin
comund. in alte colnune. proprietarii s - au revoltat.

Domnul Preqedinte de

gedinlei ordinare.

Pregedinte,
Petrea Galavan

gedinf[ constatd cd a fost epuizatd ordinea de zi gi declard inchise lucrdrile

Secretar,
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