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PROCES VERBAL

Incheiat astazi 10 februarie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Garoafa, convocata prin Dispozitia primarului nr. 42/04.02.2015.

La sedinta participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali in
functie.

Participa de drept:
Dl. Maghiaru Gheorghe - primar
Dna. Elena Raluca - secretar
Dna. Mocanu Anisoara - sef Birou Buget, Finante, impozite si taxe si executare silita

Domnul presedinte de sedinta declara deschise lucrarile sedintei oedinare din data de 10
februarie 2015.

Se da citire ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 si estimarile pentru

anii 2016-2018
- Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de

292 mp teren curti-constructii , intravilan, situata T29,P1185 pe care este edificata Scoala
Veche in suprafata de 173 mp din sat Faurei, apartinand domeniului public al comunei
Garoafa, judetul Vrancea

- Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii si Statului de personal al
aparatului de specialitate al primarului comunei Garoafa, judetul Vrancea

Se trece la punctul unu al oedinii de zi:
- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 si estimarile pentru

anii 2016-2018
Dna. Mocanu Anisoara, sef Birou Buget, Finante, impozite si taxe si executare silita

prezinta referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei
Garoafa, judetul Vrancea

Dna. Consilier Murgescu Virginia a inaintat o lista cu amendamente pe marginea
aprobarii bugetului local pe anul 2015.

Dl. primar da citire amendamentelor:
1. Intocmirea documentatiei pentru extinderea retelei de energie electrica pe strada

Nufarului si strada Visinului.
Dl. primar spune ca este vorba de extindere pentru iluminatul public, nu pentru cetateni,
pentru ca ei au current electric.
2. Sa se aprobe Studiul de fezabilitate pentru racordarea comunei la reteaua de gaze.

Dl. primar spune ca se fac demersuri in acest sens, iar acest lucru se va face prin PNDR, nu prin
fonduri proprii



3. Achizitionarea a 20 de eurocontainere pentru comuna
Dl. primar spune ca lucrul acesta nu intra in sarcina primariei pentru ca firma care va castiga
licitatia pentru delegarea gestiunii serviciului de salubritate al comunei Garoafa se va ocupa de
asta.

4. Achizitionarea unui buldoexcavator
Dl. primar spune ca s-a incercat acest luctru prin GAL , dar cu 17.000 euro nu se poate cumpara
pentru ca unul ar costa in jur de 80.000 euro

5. Construire de trotuare pe E85
Dl. primar spune ca acestea vor fi facute odata cu inceperea programului de asfaltare.

6. Achizitionarea unui utilaj pentru dezapezire
Dl. primar spune ca un astfel de utilaj este mai scump decat un buldoexcavator si ca era suficient
sa se poata lua un buldoexcavator pe care il puteam folosi si pentru dezapezire

7. Achizitionarea unei autospeciale de pompieri
Dl. primar spune ca nu e nevoie pentru ca avem contract cu ISU Vrancea, fiind aproape de oras

8. Achizitionarea de statii de autobuz
Dl. primar spune ca se va incerca achizionarea lor.
Dna. Mocanu – sef Birou Buger , spune ca bugetul s-a facut in functie de veniturile pe anul trecut
Dl. primar spune ca la nivel de judet s-au primit destui bani, dar comunele mare au primit putini,
avandu-se in vedere raportarea Guvernului la veniturile incasate de aceste comune in anul 2013.
Deasemeni, dl. primar spune ca s-au facut demersuri catre Prefect,Guvern si s-a primit raspuns
de la Ministrul finantelor ca se va incerca o echilibrare in semestrul II.
Dl. consilier Buleandra spune ca pentru drumuri nu s-a alocat nimic.
Dl. primar spune ca din luna martie se va demara proiectul Modernizare drumuri in comuna
Garoafa

In conditiile in care nu mai sunt alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, dl.
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 7/2015
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de
292 mp teren curti-constructii , intravilan, situata T29,P1185 pe care este edificata Scoala
Veche in suprafata de 173 mp din sat Faurei, apartinand domeniului public al comunei
Garoafa, judetul Vrancea

Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului
comunei Garoafa, judetul Vrancea.

Domnul viceprimar – Turcu Antonel – spune ca s-a convins ca starea imobilului este
deplorabila si ca Solutia cea mai buna este incasam niste bani la buget prin concesionarea lui.

In conditiile in care nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, domnul
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 8/2015
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii si Statului de personal al
aparatului de specialitate al primarului comunei Garoafa, judetul Vrancea



Dna. Secretar al comunei Garoafa da citire referatului de specialitate in care se arata
necesitatea modificarii Statului de functii si Statului de personal al aparatului de specialitate
al primarului comunei Garoafa, judetul Vrancea.

In conditiile in care nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 9/2015
Se trece la punctul Diverse

La solicitarea consilierilor locali, dl. viceprimar da citire atributiilor delegate de catre
primarul comunei Garoafa, conform Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. consilier local Grigorica ridica problema emasului din satul Strajescu, unde s-a intrat cu
tractoarele si s-a arat; o alta problema este aceea ca s-a facut acel loc pentru adapatul
animalelor care e numai namol incat nici animalele nu mai pot iesi de acolo, iar pe drumul
Ciuslea-Doaga nu se mai poate circula.

Dl. primar spune ca acel drum este prins in planul Consiliului Judetean Vrancea
Dl. delegate satesc Mocanu ridica problema iluminatului public in satul Bizighesti.
Dl. primar spune ca s-a aprobat bugetul si se va incerca rezolvarea acestei probleme.
Dna. Consilier local Murgescu spune este nevoie de certificate de functionare pentru

scolile din comuna si ca luna aceasta exista oportunitatea de se va evaluarea gratuity si
dumneaei doreste ca primaria sa se implice pentru a se putea obtine aceste certificate.

In conditiile in care nu mai sunt ridicate alte probleme, domnul presedinte de sedinta
declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 10 februarie 2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    SECRETAR
RIMNICEANU GHEOTGHITA-FLORENTIN                              ELENA RALUCA


