
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19 martie 2015 in cadrul sedintei ordinare, convocata prin dispozitia
primarului nr. 88/13.03.2015.

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

Se da citire ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul I
- Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii contractului de credit in valoare de

400.000 lei pentru realizarea obiectivului de investitii “ Baze sportive in comuna Garoafa,
sat Garoafa si sat Ciuslea, cu iluminat ecologic” intre CEC BANK SA si Primaria
comunei Garoafa, judetul Vrancea

- Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si
devizul general al obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local
Comuna Garoafa”

- Proiect de hotarare privind aderarea U.A.T. Garoafa la Acordul de Parteneriat constituit
in teritoriul LEADER “Siretul Verde” , in scopul accesarii masurii 19 – “Dezvoltarea
locala LEADER” din PNDR 2014-2020

- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
“Dotare S.V.S.U. cu utilaje, comuna Garoafa, judetul Vrancea”

- Proiect de hotarare privind inlocuirea anexei la  domeniul public al comunei Garoafa,
aprobat prin H.CL. nr. 16/07.04.2011, cu modificarile si completarile ulterioare privind
insusirea domeniului public al 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 rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul I
Dna. Mocanu Anisoara – sef Birou Buget, Finante explica domnilor consilieri locali
necesitatea rectificarii bugetului local, fiind vorba de invatamantul preuniversitar unde se
platesc sumele din hotararile judecatorestil

In conditiile in care nu sunt intrebari si 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. 10/2015
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:



- Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii contractului de credit in valoare de
400.000 lei pentru realizarea obiectivului de investitii “ Baze sportive in comuna Garoafa,
sat Garoafa si sat Ciuslea, cu iluminat ecologic” intre CEC BANK SA si Primaria
comunei Garoafa, judetul Vrancea

Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului
comunei Garoafa , in care se arata necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare.

Domnul primar spune ca s-a definitivat toata documentatia, iar perioada de plata este
foarte scurta, pana in septembrie 2015.De luna viitoare incep lucrarile.

Domnul Buleandra spune ca s-a interesat  si ca nu ar exista finantare pentru acest contract
si ca nu ar trebui sa ne imprumutam degeaba.

Domnul primar spune ca exista un contract de finantare semnat si aprobat.
Domnul Baciu – reprezentant GAL, invitat la sedinta ordinara a Consiliului Local

Garoafa,  ia cuvantul si spune ca s-a facut déjà procedura de achizitii, s-au dat avizale , s-a
trimis documentatia la Constanta si s-a avizat.Dumnealui spune ca trebuie facuta lucrarea,
apoi se face cerere de plata si vom primi banii inapoi.

Domnul Mocanu Laurentiu - consilier superior   in aparatul de specialitate al primarului
comunei Garoafa, aduce documentatia (contract de finantare, avize) si le prezinta Consiliului
Local Garoafa.

In conditiile in care nu mai sunt si alte 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. 11/2015
Se trece la punctul trei al ordinii de zi :

- Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si
devizul general al obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local
Comuna Garoafa”
Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului

comunei Garoafa, in care se arata necesitatea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si
devizul general al obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local Comuna
Garoafa”

Domnul primar spune ca devizul general va fi trimis la Bucuresti si ni s-a cerut sa fie
acftualizat. Noi nu am modificat nimic, desi aveam dreptul sa marim suma, dar am hotarat sa
fie totul asa cum s-a licitat.Dl. primar mai spune ca maine se va preda amplasamentul catre
cei care au castigat licitatia si in 20 de zile vor incepe lucrarea.

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

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

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 12/2015
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind aderarea U.A.T. Garoafa la Acordul de Parteneriat constituit
in teritoriul LEADER “Siretul Verde” , in scopul accesarii masurii 19 – “Dezvoltarea
locala LEADER” din PNDR 2014-2020



Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al
primarului comunei Garoafa, in care se arata oportunitatea acestui proiect de hotarare.

Domnul Baciu – reprezentant GAL este invitat sa ia cuvantul.Dumnealui prezinta
domnilor consilieri locali proiectul GAL si proiectele ce se pot derula prin GAL si mai spune
ca a venit cu invitatia de a colabora si in perioada urmatoare. Deasemeni , dumnealui spune
ca de acum inainte se vor primi bani in functie de numarul de locuitori si fiecare comuna va
avea un acord la bugetul GAL.

In conditiile in care nu sunt comentarii 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. 13/2015
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
“Dotare S.V.S.U. cu utilaje, comuna Garoafa, judetul Vrancea”

Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului
comunei Garoafa, in care se arata necesitatea aprobarii acestor indicatori tehnico-economici.

Dl. Baciu – reprezentant GAL  spune ca comuna Garoafa a primit 17.200 Euro pentru un
utilaj de stins incendii .

Dl. primar spune ca atunci cand o sa avem bani , vom lua tot pe GAL  si un
buldoexcavator.

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

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

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 14/2015
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind inlocuirea anexei la  domeniul public al comunei Garoafa,
aprobat prin H.CL. nr. 16/07.04.2011, cu modificarile si completarile ulterioare

E da citire referatului compartimentului de specialitate al primarului comunei Garoafa, in
care se arata necesitatea actualizarii domeniului public al comunei Garoafa

Dna. Consilier local Murgescu spune ca din totalul fantanilor care figureaza in domeniul
public , multe nu mai sunt functioanale.

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.

Se trece la punctul DIVERSE
Dl. consilier local Buleandra intreaba daca se face ceva cu drumurile din comuna pentru

ca sunt distruse.
Dl. primar spune ca drumul judetean este prins in planul de reabilitare si se va face pana

la baraj.
Dl. consilier local Ciubotaru spune ca pe fiecare ulita ar trebui bagat un greder.
Dl. Buleandra mai spune si despre gunoaiele pe care le duce dl. Spinu.
Dl.  primar spune ca daca tot il vede cand arunca gunoaiele, de ce nu vorbeste cu el , avan

calitatea de consilier local.



Dna. Consilier local Murgescu intreaba daca s-a reusit virarea banilor pentru fondul de
premiere pentru copiii cu rezultate deosebite la invatatura din comuna Garoafa.

Dl. primar spune ca a promis acesti bani si la prima sedinta a Consiliului de administratie
va da banii, si ca acesti bani vor fi din sponsorizari, nu din bugetul local.

Dl. Baciu – reprezentant GAL, intervine si spune ca Masura 322 se va chema in perioada
2016-2020 Masura 7.2 si este pentru apa, canal si drum. Vor fi finantate primariile cu
potential de dezvoltare, iar elaborarea proiectului este de durata , presupunand intabularea
pentru a demonstra cine este proprietarul terenului.

In conditiile in care nu sunt ridicate si alte probleme, domnul presedinte de sedinta
declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 19 martie 2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         SECRETAR
RIMNICEANU GHEORGHITA –FLORENTIN                                  ELENA RALUCA


