
COMTJNA BACFJ$TI
CONSIL,IUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astdzi,28 decembrie 2018 in q;edinla ordinard a Consiliului local al comunei Bdceqti,

convocatd prin Dispozilia nr. 717120.lr2.2018, emisi de PrimaruI comunei Bbcegti.

Lucrdrile gedinlei incep la ora 9,00 in sala de gedinfe a Consiliului local.

DeschizAnd gedin!a, domnul Pregedinte Galavan Petrea constati cd aceasta este legal constituit[, fiind
prczcrr!i to!i cei l3 consilieri.

La gcdirr{a participa Primarr,rl comunei Bdcesti, domnul Cdrdugu Horafiu.
DonrnuI Pregedinte da cLrvdntLrl Secretarr.rlui conrunei Bicegti pentru a supune la vot procesul verbal

de la qcdin{a arrtgrioara. Nu s aLr formulat obiecjii. Supus la vot, procesul verbal este aprobat cu

unanimitate de voturi. Urnrcaz-d nLrmerotarea, sigilarea, paraf-area gi semnarea dosarelui de gedin{a de

cdtre Pregedinte gi Secretar.

Donrnul coiisilier Pddurean Traian - Ciprian oferd domnului Primar o sticld de gampanie Ei il felicita
Dentru asf-altarea Drumului comunal 127,

Domnul Pregedinle de qcdinla supLrne la vot proiectul ordinii de zi, aga cum a fost comunicat prin

collvocare . C'u unanimitatc dc voluri este aprobat.

Pfrfnul_proiqq!!c_h_qtq1{ret Proiect de hotardre'privind aprobarea prelungirii valabilit6tii Planului
Urbanistic Ceneral al comunei B[cegti

Dornnul Pregedinte di cuvAntul Primarului comunei Bdcegti pentru aprezenta expunerea de motive qi

proiectul de hotdr6re. Domnul Primar precizeazd c6, noul PUG estein stare de elaborare(75%) gi speri
in finalizarea acestuia in anul 2019.

La dezbateri nu s -- au inscris consilieri.
[)olnnul [)r'csedintc sLt[]Llrc la vot proiectLrldc hotdrdre. Cu unanimitate de voturi proiectul de hotdrdre

cste aorobat.

A] dS,ilCe pr;qiqct_ de hql[lAre. Proiect de hotdrAre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, irnpozitele gi taxele locale gi alte taxe asimilate acestora, aplicabile in anul fiscal 2019 in
comuna 13acegti

Domnuf Pregedinte dd cuvAntul Primarului comunei Bdcegti pentru aprezenla expunerea de motive gi

proicctLrl de hotdrAre, Domnul Primar precizeazdcd,impozitele gi taxele locale se pdstreazd in general

la nivclLrl anului 2018.
L,a dcz-batcr:i s a inscris consilicrLrl Loghirr Doru Vasile. Domnul consilier apreciazd pdstrarea

irnpozitelor 5i taxelor locale la nivclLrl anul 2018 dar. este necesar ca acestea sd se incaseze la nivelul
stabilit.

Domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrAre,
hotdrare este aprobat.

Cu unanimitate de voturi proiectul de

Altreilea proiect de hot[rdre: Proiect de hot[rAre privind alegerea Pregedintelui de gedin!6

Domnul Preqedinte dd cuvAntul Primarului comunei Bdcegti pentru aprezenla expunerea de motive gi

nr()icctu I de ltrrtlilarc
Pcntru lLrnctia clc prcscciintc c1c gcclin(d dornnul consilier l-irnofticiuc Ion propune pe domnul consilier

Ardelcanu I)urnitru Danicl. Nu s - aLr mai fbrmulat alte propurreri. Supusd [a vot propunerea este

aprobatd cu l0 voturi, 2 ablineri Ei I vot impotriva.
PentrLr loc{iitor, domnul consilier Ardeleanu Dumitru - Daniel propune pe doamna consilier S?rcu

Veronica. Nu s - au mai formulat alte propuneri. Supusd la vot propunerea este aprobatd cu unanimitate
de l'oturi.

i.!lfeba1i 9 i i!19r p-cl itri
| . Dorrnul consilicl PaclLrlcan '['raian (iiprian:

- intrebarc pcntru clonrnul Primar': t.a gcdin{a din luna noiembrie domnul consilier Timofticiuc
lon a absentat. Din infbLmalii sigure, domnul Primar i - a acordat acestuia, prin interpugi, un

a.iutor de urgenfa pentru a oompensa diferen{a de 166 lei. De ce?

La recomandarea Camerei de Conturi a judeJului Vaslui s - a infiinlat o comisie de inspeclie
fiscald. CAnd qi cum va incepe activitatea?



De ce nu se comaseazd activitatea domnei Popa cu cea a doamnei Unciuleac privind solutionarea
dosarelor de aloca{ii cu cele de ajutor social?
- intrebare pentru domnul Secretar: cAnd este absent un consilier de la Eedin!6? De exemplu,

domnul consilier Calavan a lipsit de la o gedin!d.
Rdspunsul domnului Primar: nu i - a acordat ajutor de urgenlI domnului Timofticiuc Ion.
Cornisia de inspecjia fiscald va incepe activitatea dupd I ianuarie 2019, prin sondaj. Se va gdsi o
soluJie pentru optimizarea activitdtii de asisten{d social[.
Rispunsul domnului Secretar: Domnul consilier Galavan Petrea nu a fost trecut prezent in
condicd gi nici in pontaj.

2, Donrnul corrsilier Loghin Doru - Vasile: De ce domnul Primar acordd ajutoare de urgen1d numai
celor care nLr meritd'? Mereu aceeiagi oameni primesc ajutoare de urgen!6. Unii beneficiari de
ajutoare de,urgenla beau. De exemplu familia "Hohogii" pun muzicd dupd ce primesc ajutor de
urgen!a.
Rdspunsul domnului Ppimar: sunt Ei asemenea cazuri dar majoritatea meritd ajutor de urgenld.., .l

Solicit6'colaborarea Consiliului local pentru un nou proiect de hotdrdre privind acordarea de
ajutoare de urgenf6.

3, Domnul consilierNeagu Constantin: felicitd pe domnul Primar pentru realizdrile din anul2018.
4. Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: este.jenant cd Primarul acordb ajutoare de urgenfd.

Ancheta social6 nu se face la domiciliu. Exdmplu, Bazan Ion din Capul Dealului care primegte
ajutor social. Sunt angajali din Primdrie care au primit ajutor de urgen!6. Exemplu, Bedreag
Miheite. Nu se face ancheta social[ pe teren. Camera de Conturi nu a consemnat totul privitor la
acordarea ajutoarelor de urgenld.

Domnul Pregedinte de gedin[[ constatd cd a fost epuizatd ordinea de zi gi declard inchise lucrdrile
sed inte i.

Preged i nte,

Galavan Pet
Secretar,
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