
COMLINA BACE$TI
CONSILIUL LOCAI.

PROCES VERBAL

incheiat astdzi, 31 ianuarie 2019 in gedinla ordinard a Consiliului local Bdcegti, convocata prin

DispoziJia nr. 10/21.01.2019, emisd de Prirnarul comunei Bdceqti

rucraiite sedintei ordinare incep la orele 15,00 in sala de gedinle a consiliului local.

Deschizdnd gedinla, domnul Preqedinte de Eedinl6 Ardeleanu Dumitru - [)anicl constata ca aceasta

este legal constituiti, fiind prezenJi 11 membri ai consiliului local din totalul de 13, lipsind cojoc

Ionu! gi Sircu Veronica. La $edinld participa:

- Primarul comunei Bdceqti;
- contabil Daniela Radu
Domnul presedinte d6 cuvdntul Secretarului comunei Blceqti, domnul Mihai Bibuqanu pentru a

supune la vot p{ocesul verbal de la gedinJa anterioara. Nu.s - au formulat obieclii.

Supus la voi, procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Urmeazi numerotarea,

sigiiarea, parafar-a gi semnarea procesului verbal de cdlre Preqedinte 9i Secretar'
"Domnui pregedinte de gedinld supune la vot proiectul ordinii de zi, aqa cum a fost comunicati prin

convocare. Cuunanimitate de voturi proiectul ordinii de zi completat este aprobat'

Se trece la ordinea de zi.
Punctul I
p.i".t[ hotdrdre privind aprobarea contului de execulie a exerciliului bugetar in anul 2018

La dezbateri nu s - au inscris consiiieri. Domnul Preqedinte supune Ia vot proiectul de hotdrare'

Rezultatul votului: "pentru" l0 consilieri, "impotrivd" I consilier'

Punct ul 2
p.i..t a" hotdrAre privind aprobarea actualizdrii taxei speciale de salubrizare pentru anul 'ZUlv

Domnul Primar lace urmdtoirele preciziri pe marginea proiectului de hotdrAre: DeEeurile se vor

transporta in primS fazd la Negreqti. s a stabilit dispunerea de containere (europubele) Ia

domiciliul cetdlenilor pentru a ," uqutu colectarea deqeurilor. Taxa de salubrizare se va colecta la

primdrie. Pot fi probleme cu incasatul. cu utilajele de la Primdrie se pot aduna deqeurile intr - un

loc. Persoanele juridice vor incheia contract direct cu operatorul. La dezbateri s - au inscris in

ordine, urmitorii:
l. Domnul consilier Pddurean Traian - ciprian: Domnul Primar se pldnge de probleme cu

incasatul. Primarul sd meargd prin sate s6 ldmureascd cetatenii. La PaltiniE se aduna gunoaie in

pddure (pampers). Trebuie explicat cetdlenilor cd trebuie sa plateasca taxa de salubrizare!

2. Doamna consilier Cercel Oana: Domnul Primar este pesimist cu privire la incasarea taxei Cu

buldozerul, gunoiul de la Paltini$ a fost impins intr - o rapi. Nu sunt educali cetalenii pentru

colectarea gunoiului. Aceleagi probleme vor fi qi cu apa. Se formeaza cetatenii cu privire la

plata taxei.

3. Domnul consilier Loghin Doru - vasile: ce sancliuni sunt pentru cei care nu platesc taxa

penlru gunoi? Omul trebuie informat. Este mizerie peste tot. Trebuie sanclionaJi cei care

aruncd gunoi!

4. Domnul consilier Ardeleanu Dumitm - Daniel: Trebuie informat cet[feanul! Bunul sim! al

omului trebuie avut in vedere.

5. Domnul consilier Zaharia Constantin: Probleme vor fi cu siguran!6. Cei de pe ulile pot

transpo$a gunoiul cu ajutor beneficiarilor de ajutor social pand la ma9in6. Trebuie gdsite

solulii pentru a se rezolva problema



DomnulPreqedintedegedin![supttnelavotproiectuldehotdrAre.Cuunanimitatedevoturi
proieclul de hotardre este aprohat.

Punctul 3
p,oi..ta"hotdrdreprivinddecontareacheltuielilorpentrunavetalagidelalocu]demuncaa

cadrelor didactice qr a personalului didactic auxiliar de la $coala gimnaziald "Teodor Juncu"' sat

Bdceqti pentru Iunile noiembrie 9i decembrie anul 201 8

La dezbateri, s - au inscris urmitorii:
1. Doamna consilier Cercel Oana: Sunt neldmuriri cu privire la plata navetei. Pentru doud

cadre didactice din Negregti, care fac naveta la Pdltinig existd diferenie la suma decontatd.

Ex.ChiratcuDanadeconteaz^642|eiiarNilhCerasela-Mariadeconteazd348lei.Cum
aprobdConsiliuldeAdniinistraliaal$colii',TeodorJuncu,'sumelepentrunavet6?Solicita
delaEcoala',TeodorJuncu''proceduraoperalionaldprivindcalculuinaveteiEidecontarea.
Consiliul de Administrafie acordA plata navetei dupd o procedurh'

2. Domnul consilier Ardeleanu Dumitru - Daniel: Discrepanla intre sume poate avea ca

motivalief.aptulcaunelecadredidacticeauoredepredareinmaimultelocalitdlidin
comund. Se face tigS de decont, care se prezintd gcolii. UrmeazS declaralia pe proprie

rdspundere a cadrului didactic in cauzd'

3. Domnul consilier padurean Traian - Ciprian: Se fac doud kilometraje, Negre;ti - Bdceqti Ei

Bdceqti - PaltiniE.

DomnulPreEedintedeEedinldsupunelavotproiectul.dehotdrAre.CuSvoturi',pentru'',1vot
"impotrivf," gi 2 "ab1ineri", proiectul de hotdrdre este aprobat'

Punctul nr. 4
p.i..t 

-hotarare 
privind privind organizarea re{elei gcolare a unitalilor de invaFmant

preuniversitar din comuna Bicegti pentiu anul gcolar 2019 - 2020, in vederea fundamenErii

planului de qcolarizare
La dezbaieri nu s - au inscris consilieri. Cu unanimitate de voturi proiectul de hotdrdre este

aDrobat.

Punctul nr. 5

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de acliuni

efectuate de beneficiarii de ajutor social, in anul 2019

La dezbateri. s - au inscris in ordine, urmdtorii:

l. Domnul consilier Pidurean Traian Ciprian: Din

social efectueazd acliuni sau lucrdri de interes local,

gi lucrdri de interes local, care vor fi

lege rezultd cd, beneficiarii de ajutor

la solicitarea primarului. Primarul nu a

solicitat acest lucru niciodatd. Domnul consilier propune ca beneficiarii de ajutor social sa

nu efectueze ore de munc6.

2. Doamna consilier ccrcel oana: Nu se efectueazd deszdpezire Ei curalenie cu cei de la aj utor

social. Nu a vazut pe nrmeni cu lopata in mand la deszdpezire. Sunt dosare de ajutor social

''slavdDomnului''.Existipersoanecarenusuntbolnaveqiprimescajutordeurgenld.

3. Domnul consilier Rubicd Ionel: Este de acord cu domnul consilier PSdurean Traian -
Ciprian.Nuavazutpenimeniculopataladeszlpezire.Utilajelegi'au{dcuttreaba.

Rezultatul votului: 7 voturi"pentru" qi 4 voturi "impotriv6"

intreb[ri gi interpelari
i. oon.,nur consilier p6durean Traian - Ciprian: Deszdpezirea cu utilaje s a thcut exemplar'

Felicitd pe domnul Viceprimar gi $eful s.v.s.Lj. De ce nu a venit doamna Aanei Simona -



Magdalena, mediator sanitar la qedinld? De ce nu s - a finut concutsul in ziua de 2l ianuarie

2019? Ce scandal a fost in Primdrie cu funclionarii publici? De ce nu se ajut6 elevii

merituogi la invdldtura? De ce Primarul acordd ajutoare la orice "terchea - berchea"?

Concursul era pregAtit pentru a intra Donciu Ion - Gabriel gi Stoian Alina. Candidatul

Cojocea era pregdtitAa pentru concurs.

2. Domnul consilier Rubicd Ionel: Fiind la prima qedin{d de anul acesta, intreabd pe domnul

Primar ce proiecte are in vedere?

Rdspunsuri la intrebdri :

l. bomnul Primar: Se are in vedere acordarea de burse sociale. Nu s - au efectuat lucrdri in

folosul comunitSlii. La lopatd se putea face desz pezire. Din surse a aflat cd doamna

Cojocea.ar fi cea mai pregetitd pentru concurs. Pentru proiectele in lucru este posibil a se

modifica devizele. Nu se qtie incd, cine va da banii. Pentru podul de beton qi asfaltare pe

capetg din Bdbuga, s6 aqteaptA avizul de la Apele RomAne. Pentru Dispensar nu este oblinut

avizul. Nu se poate incepe fundalia. Ca restanle, sunt proiectele de alimentare cu apd din

pdltiniE gi $coala din ArmdEeni. Ca proiecte preconizate se are in vedere hala de la Piala

agroalimentarS. PAnd la aprobare bugetului mai este pulin.

2. Domnul Secretar: Mediatorul sanitar nu prezinti raport de activitate consilierilor Ei nu va

veni la sedint6. Domnul consilier Pddurean va primi rdspunsul in scris la solicitare.

Concursul din 21 ianuarie 2019 nu s- a finut, deoarece nu s - a prezentat comisia. Scandalul

din primdrie I - a provocat o persoanA de etnie romd cu inspectorul de la starea civild. A

adresat aestuia amenintbri gi calomnii. A fost amendatd de ageniii de Ia Postul de Polilie.

Domnul pre5edinte de qedinjd constatA cd a fost epuizald ordinea de zi 9i declard inchise lucrdrile

gedintei ordinare.

Secretar,


