
COMUNA BACE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astdzi, 27 februarie 2019 in gedinla ordinard a Consiliului local Bdcegti, convocatd prin
Dispozitia nr. 136119.02.2019, emisd de primarul comunei Bdcegti.

Lucr[rile gedinfei ordinare incep la orele 14,00 in sala de qedin]e a Consiliului local.
Deschizdnd gedinfa, domnul Pregedinte de qedin![ Ardeleanu Dumitru - Daniel constatd cd aceasta

este legal constituitd, fiind prezenli 12 membri ai Consiliului local, lipsind consilierul Cojoc Ionu!.
Domnul Pregedinte dd cuvdntul Secretarului comunei Bdcegti pe.rttu a supune la vot procesul

verbal de la gedinJa anterioara. s - au formulat urmdtoarele obiec{ii:
l. Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: Nu s - a consemnat in procesul verbal faptul

c5, domnul consilier ZahariaConstantin I - a jignit in gedinla anterioaia. De asemenea, nu
S - il cors€mnat ci, Primarul a intervenit in timpul dezbaterilor ftrd aprobarea Pregedintelui,
specific6nd c5, nu este legal a se supune la vot o propunerea domnului consilier pe marginea
Proiectului de hotdrdre privind aprobarea Planului de acliuni gi lucrdri de interes local, care
vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, in anul 2019;

2. Domnul consilier Zaharia Constntin: in replic6, solicitd completarea procesului verbal cu
menliunea cd, 1- a numit pe domnul consilier Pddrean Traian - Ciprian "dobitoc". Supus la
vot, procesul verbal cu completdrile aduse, este aprobat cu unanimitate de voturi. IJrmeazd.
numerotarea, sigilarea, parafarea qi semnarea procesului verbal de cdtre Pregedinte gi
Secretar.

Primul proiect de hotdrAre:
Proiect de hotdrAre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la gi de la locul de muncd a

cadrelor didactice 9i a personalului didactic auxiliar de la $coala grmnaziald "Teodor Juncu,,, sat
Bdcegti pentru luna ianuarie anul 2019

La dezbateri, s - au inscris in ordine, urmdtorii:
1. Doamna consilier Cercel Oana: A cerut de la Consiliul de administrafie al $coli i grmnaziale

"Teodor Juncu", sat Bdcegti punerea la dispozilie a procedurii privind decontarea navetei
cadrelor didactice. De ce nu a primit procedura? Nu are nimic impotriva decontdrii navetei.
$coala este supusd unui control managerial;

2. Secretarul comunei prezintd, Consiliului local adresa nr. 829107.02.2019 prin care s - a
solicitat conducerii $colii trimiterea procedurii;

3 ' Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: in gedinla Consiliului de Administralie al. $colii s - a discutat obligalia Consiliului local de aprobare a decontarii navetei. propune
membrilor grupului Partidului Nalional Liberal din Consiliul local sb nu voteze proiectul de
hotdrdre, avdnd in vedere cd sunt obligali de Consiliul de Administralie;

4' Domnul consilier Zaharia Constantin: domnul consilier Pddurean sd vorbeascd in numele
lui, nu a intregului Consiliu local!;

5. Domnul consilier Ardeleanu Dumitru - Daniel: Legea prevede obligafia decontdrii navetei.
Decontarea navetei, conform procedurii este supusd aprobdrii Consiliului local. in prezent,
$coala este supusd unui control. Dac[ nu se aprobd decontarea navetei, cum se rezolvd?

6. Domnul consilier Rubica Ionel: Ar meria o leclie conducerea $colii. La urmdtoarea sedintd
sd ascultdm puncul de vedere al conducerii $colii!

Domnul Presedinte constatd cd au fost epuizate dezbaterile Ei supune la vot proiectul de
hotdrAre. Rezultatul votului:
- "pentru", 1l consilieri;
- "ab1ineri", 1 consilier.

Al doilea'proiect de hotdrdre: Proiect de hotdrAre privind aprobarea domeniilor serviciilor
publice gi locurile in care contravenienlii, persoan e frzice, vor presta activitdli in folosul comunitdlii



La dezbateri, s - au inscris urmdtorii consilieri:

1. Domnul consilier p[durean Traian - Ciprian: Privitor la art.8 din Regulament, cei care au

obligalia prest[rii muncii, cum vor executa cele 3 ore dupd program?-intreab6 Secretarul'

c6te dispozifi de efectuare a muncii in folosul comunitalii au fost emise?

2. Secretarul: PAn[ in prezent, niciuna'

Domnul preEedinte supune la vot proiectul de hotdrare. cu unanimitate de voturi proiectul de

hotdrdre este aProbat'

intrebari gi interpel[ri -. . d -r-,- n^-+-. f-^^coroa onpi eqfe
1. Domnul consilier Padurean Traian - ciprian: Pentru Secretar' Pentru incasarea apei este

e? cine incaseazd taxa? In urma incidentului de la starea civil6' gtie

i domnul n"ar.u! Mihaila (guard) face afirmalii de natura relafiilor de

esa funclionarilor-publici? Doregte secretarul s6 ias6 la pensie o dat6 cu

doamna PoPa?

D"r";;ifi6.4i""r. atageatenlia domnului consilier cd insultd 9i calomniazd Secretarul'

Domnul Pregedinte de gedinta constatd c6 a fost epu\zatd ordinea de zi 9i declard inchise

lucrdrile gedinlei ordinare.

Pregedinte,
Ardeleanu Dumitru - Daniel

Secretar,
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