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 Incheiat astazi 28 noiembrie 2013 in cadrul sedintei ordinare , convocata prin dispozitia 

primarului nr. 549/22.11.2013. 

 La sedinta ordinara de astazi participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 13 

consilieri locali in functie. 

 Participa de drept: 

Maghiaru Gheorghe         - primar 
Elena Raluca                    - secretar 

Vasilache Constanta        - consilier Birou Buget, Finante 

 Se da citire ordinii de zi: 

- Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul 

IV  

- Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii taxei de inchiriere a Caminului Cultural al 

comunei Garoafa, judetul Vrancea 

- Proiect de hotarare privind modificarea anexelor 2 si 3 ale Hotararii Consiliului Local al 

comunei Garoafa nr. 32/25.07.2013 

- Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2014-2015 pe 

raza comunei Garoafa, judetul Vrancea. 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi , care este aprobata cu 

unanimitate de voturi de catre consilierii locali. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi: 
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

Domnul consilier local Samoila Eugen ia cuvantul si il propune ca presedinte de sedinta 

pentru urmatoarele trei luni pe domnul Turcu Antonel.  

Nefiind nicio alta propunere facuta de consilierii locali pentru presedinte de sedinta, 

domnul presedinte de sedinta supune la vot propunerea domnului Samoila ca domnul Turcu 

Antonel sa fie presedinte de sedinta al Consiliului Local al comunei Garoafa pentru urmatoarele 

trei luni. 

Proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate  de voturi de catre consilierii locali. 

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 42/2013 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi: 

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa, pe trimestrul 

IV. 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei Vasilache Constanta , consilier in 

cadrul Biroului Buget, Finante. Doamna Vasilache prezinta consilierilor locali necesitatea 



rectificarii bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul IV . Dumneaei spune ca a ramas o 

suma disponibila la cheltuieli de personal  si , conform prevederilor bugetare, banii se duc la 
bugetul statului. 

In conditiile in care nu au fost intrebari si discutii pe marginea proiectului de hotarare, 

domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare. 

Supus la vot proiectul de hotarare obtine 8 voturi “pentru” si 5 abtineri. 

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 43/2013 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi: 

Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii taxei de inchiriere a Caminului Cultural al 

comunei Garoafa, judetul Vrancea 

Domnul primar explica consilierilor locali necesitatea majorarii taxei de inchiriere a 

Caminului Cultural, vorbind despre costurile mari la energie electrica si curatenie , dotarea cu 

vesela si tacamuri. Dumnealui spune ca taxa actual nu acopera aceste  costuri. 

Propunerea domnului primar, prin proiectul de hotarare initiat de dumnealui a fost de 

1500 lei. 

Domnul  consilier localTurcu  spune ca suma propusa de domnul primar I se pare prea 

mare. 
Domnul consilier local Grigorica spune ca nu considera mare suma propusa de domnul 

primar, avand in vedere ca este vorba si de cheltuielile cu incalzirea pe timp  de iarna, dotarea  de 

care beneficiaza cel  care inchiriaza Caminul Cultural. 

Domnul consilier local Raduc spune ca suma incasata trebuie sa acopere cheltuielile. 

Domnul primar spune ca cheltuielile cu curentul electric nu au fost sub 1500 lei, in 

conditiile in care a fost inchiriat pentru nunti. 

Domnul consilier Ciubotaru propune ca suma de inchiriere sa fie de 1000 lei. 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot suma de 1000 lei ca taxa de inchiriere a 

Caminului Cultural al comunei Garoafa pentru anul 2014. 

Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre 

consilierii locali. 

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 44/2013 

Se trece la puctul patru al ordinii de zi: 

Proiect de hotarare privind modificarea anexelor 2 si 3 ale Hotararii Consiliului Local al 

comunei Garoafa nr. 32/25.07.2013. 
Doamna Elena,  secretar al comunei Garoafa, explica domnilor consilieri necesitatea 

modificarii celor doua anexe ale H.C.L. nr. 32/25.07.2013. Dumneai spune ca in data de 

30.10.2013 a avut loc concursul de promovare in grad al doamnei Florea Tanta-Nicoleta, 

bibliotecar la Biblioteca Comunala Garoafa,  care conform legii, are dreptul sa promoveze din 

functia de bibliotecar II, studii superioare, in functia de bibliotecar I, studii superioare. 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

Supus la vot, proiectul de hotarare este votat cu 8 voturi “pentru” si 5 abtineri. 

Domnul primar spune ca I se pare un gest rau intentionat sa nu  votezi proiectul de 

hotarare, avand in vedere ca aceste promovari se fac  conform legii si sunt meritate de acesti 

oameni. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi : 

Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii  retelei scolare pentru anul scoalar 

2014-2015 pe raza comunei Garoafa, judetul Vrancea 



Doamna director al Scolii Garoafa, prezenta la sedinta Consiliului Local al comunei 

Garoafa, prezinta consilierilor locali necesitatea aprobarii reorganizarii retelei scolare pentru anul 
2014-2015 pe raza comunei Garoafa. Dumneaei prezinta structura invatamantului preuniversitar 

de pe raza comunei Garoafa 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

Supus la vot, proiectul de hotarare este votat cu 9 voturi “pentru” si 4 abtineri 

Doamna director intreaba pe domnul primar daca se va face ceva anul acesta de sarbatori. 

Domnul primar spune ca anul acesta nu sunt bani pentru cadouri pentru copii, dar ca domnii 

consilieri pot sa se mobilizeze sa gaseasca sponsori. 

La punctul DIVERSE, domnul consilier Manole spune ca la Doaga, in spatele blocului 

erau inainte un teren cu cotete pentru animale , acum s-au daramat, e si o groapa de gunoi acolo, 

in concluzie e un focar de infectia. 

Domnul primar spune ca la finalizarea Legii nr. 165/2013, vom sti fiecare teren cui 

apartine. 

Domnul consilier Turcu spune ca atunci cand s-a votat bugetul, primarul a promis ca vor 

fi facute trotuarele. 

Domnul primar spune ca la buget au fost luati in calcul si banii din concesiune de 3,2 
mld, care nu au venit. 

Nefiind si alte probleme ridicate de catre consilierii locali, domnul presedinte de sedinta 

declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 28 noiembrie 2013. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       SECRETAR 

      TURCU ANTONEL                                                          ELENA RALUCA 

 

 

 

 

 


