
COMUNA BACE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astdzi, 15 aprilie 2019 in gedin(a ordinard a Consiliului local al comunei Bdcegti,
convocatd prin Dispo zilia nr. 214109.04.2019, emisd de Primarul comunei Bdcegti.

Lucrdrile gedinlei ordinare incep la orele 18,00 in sala de gedinle a Consiliului local.
Deschizdnd gedin{a, domnul Pregedinte de gedin!6 Galavan Petrea constatd cd aceasta este legal

constituitd, fiind prezenJi 1l membri ai Consiliului local, lipsind consilierii Cercel Oana gi Coj"o.
Ionu!.

La gedinld participd:
- Primarul oomunei Bdceqti;
- Contabil Radu Daniela.

Domnul Prpgedinte dd cuVdntul Secretarului comunei Bdcegti pentru a supune la vot procesul
verbal de la gedinta anterioard. Nu s - au formulat obiecfii. Supus la vot, procesul verbal este
aprobat cu unanimitate de voturi. IJrmeazd. numerotarea, sigilarea,-parafarea gi semnarea procesului
verbal de cdtre Pregedinte gi Secretar.

Domnul Preqedinte supune la vot proiectul ordinii de zi, aEacum a fost comunicat prin convocare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat.

Primul proiect de hotdr6re
Proiect de hotdrare privind aprobarea bugetului local pe anul2019
Domnul Primar fac.e unele precizdri pe marginea proiectului de buget, ;i anume cd, prioritate are

asigurarea salariilor, inclusiv a asistenlilor personali ai persoanelor crihandicap grav ;i proiectele de
investilii in lucru. La dezbateri, s - au inscris urm6 orii:

l. Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: Ce reprezintd fondul de rezewdla dispozilia
autoritdfilor locale? Capitolul ordine publicd, la ce se referd? Ce inseamnd cheltuieli pentru
culte? La reparalii drumuri, ce se va executa? Referitor la capitolul incasdri, cine incaseazd
taxa pentru apa qi gunoi? Existd zvonuri cd $eful SVSU Loghin Vlad - Nicolaie va incasa si
la pialF0 Primarul are in vedere reducerea salariilor la recomandarea AcoR? 

I

2' Domnul consilier Rubica Ionel: La Ecolile din Armdgeni gi Pdltinig se vor termina lucrdrile
de alimentare cu ap6?

3. Domnul consilier Ardeleanu Dumitru - Daniel: Dupd 12 ani primegte pentru prima datd
bugetul detaliat;

4. Domnul Primar: Fondul de rezewd, este destinat unor cheltuieli pentru situalii neprevazute.
- capitolul ordine publica se referd la Polilia localS gi SVSU. pentru toate cultele religioase

dacd vor fi bani se vor aloca. Am "prins" bani pentru drumuri la Vovriegti, la Gar6, nibqa.
Exist[ qi Fondul Suveran de Investifii pentru asemenea lucrdri. Domnul Loghin Vlad -Nicolaie va incasa taxa la apd. La $coala gimnaziald, qi CAMS s - au trimis facturi. Nu are
in vedere reducerea salariilor in momentul de fa!d. Lucrdrile de alimentare cu ap6 la cele
doud qcoli vor incepe dupd pagte.

Domnul PreEedinte constatd cd au fost epuizate dezbaterile gi supune la vot proiectul de hotdr6re.
Rezultatul votului: proiectul de hotardre este aprobat cu 10 voturi si I abtinere.^

Al doilea proiect de hotardre:
Proiect de hotdrAre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la gi de la locul de muncd a

cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar de la Scoala gimnaziald ,,Teodor Juncu,,, sat
BdceEti pentru luna februarie anul2019

consilier Pddurean Traian - Ciprian intreabd Secretarul dac6 s - a primit dela ocedura de calculare a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice.
a nu a prrmrt.



Domnul preqedinte constat6 cd au fost epuizate dezbaterile Ei supune la vot proiectul de hotdrdre.

Rezultatul votului: cu unanimitatte de voturi este aprobat.

Al treilea proiect de hotdrdre:
proiect de hotdr6re privind aontalizarrca devizului general pentru obiectivul de investilii

,,Modernizare drum comunal DCl27, comuna Bdcegti, judelul Vaslui", ca urmare a aplicdrii arL7l,

alin.(1) din OUG nr.11412018

Domnul primar precizeazd c6 banii pentru Drumul comunal DC 127 sunt din economii. La

dezbateri, nu s - au inscris consilieri'
Domnul preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre. Cu unanimitate de voturi proiectul de

hotdrAre este aprobat.

intrebdri gi interpeldri
Domnul consilieiArdeleanu Dumitru - Daniel informeazdPregedintele cd grupul PSD se retrage

de la lucr[rile qedinlei. -
Domnul'lPreEedinte constatd cd nu

ordinare.

sunt intrebdri Ei interpeldri Ei declard inchise lucrdrile qedinlei

Pregedinte,
Galavan

Secretar,
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