
COMUNA BACESTI

CO NSILIU t LOCAL

Nr.3.3372130.06.2021

Proces verbal,

incheiat astizi, 30 iunie 2021in Sedinla ordinar; a Consiliului localal comunei B;cegti, convocatd prin

Dispozitia nr. 301,/22.06.2021 , emisd de Primarul comunei B;cetti.
Lucr;rile Sedintei ordinare inccp la orele 10,00 in sala de tedinle a Consiliului localal comunei Bacegti..

Deschizind gedinla, domnul Pretedinte Petrea Galavan constat6 c; aceasta este legalconstituit;, fiind
prezenti un numir de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri locali in funclie, mandatul consilierului local

lonel Brogteanu incetand de drept inainte de expirarea duratei normale cu data de 28.06.2021, conform

Ordinului nr.167176.06.2021 emis de Prefectul Judelului Vaslui.

Domnul Pregedinte de gedinl; informeazd Consiliul local privind retragerea de pe proiectul ordinii de zi a

Proiectului de. hotd16re nr. 10109.Q6.202I pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de v6nzare

a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Bdcetti, conform adresei nr.3.366/30.06.2021 a

Primarului comunei B;cegti. Domnul Pretedinte supune la vot proiectul ordinii de zi modificat, care este

aprobat cu unanimitate de voturi.
5e trece la ordinea de zi.

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioar;. Domnul Preiedinte dd cuvantul Secretarului

general pentru a supune la vot procesul verbal de la gedinla anterioa16. Nu s - au formulat obieclii. Supus la

vot, procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Urmeazd numerotarea, sigilarea, parafarea

dosarului de 9edin15 de c;tre Pretedinte 5i Secretarulgeneral.

2. Primul proiect de hote16re: Proiect de hot;rere 0entru modificarea HotSrarii Consiliului local al comunei

B;cesti nr. 19 din 31".03.2021 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de muncd a

cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar de la Scoala gimnazial; "Teodor Juncu", sat Bdcesti

pe-0llqI@
La dezbateri s - au inscris urmitorii consilieri:

- Doamna consilier Oana Cercel: Doamna profesor Gogonici a luat bani pentru navet; in detrimentul
altora. De ce si cum a aprobat Consiliul de Administralie banii pentru naveti, daci Scoala era in

regim on: line? Unde este procedura de acordare a cheltuielilor pentru navet;? Gafe de felul

acesta se fac in fiecare an;

- Domnul consilier Constantin Neagu: Doamna profesor avea abonament deja scos;

- Domnul consilier Petrea calavan: Reprezentantul Consiliului local in Consiiiul de Administralie al

gcolii gimnaziale "Teodor Juncu" a ridicat aceastd problemS?

Dontnul PreSedinte constat; c; au fost epuizate dezbaterile ti supune la vot proiectul de hoti16re. Cu 10

voturi "pentru" 9i 2 abtineri, proiectul de hoUrare este aprobat.

3. Al doilea proiect de hot;rAre: Proiect de hot;rare orivind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la

locul de munci a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar de la Scoala eimnaziali "Teodgl

luncu". sat B;cesti pentru lunile aprilie si mai anul 2021

La dezbateri nu s - au inscris consilieri. Supus la vot, proiectul de hotdrire este aprobat cu unanimitate de

votu ri.

4. intrebiri si interpeldri: Domnul consilier lon Britcaru soliclt; ca domnul Primar si fie prezent la tedinlele
Consiliu lu i loca l.

Domnul Pregedinte de gedin!d constat; c; a fost epuizatd ordinea de zi gi declard inchise lucr;rile tedinlei
o rd rna rc.
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