
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24 septembrie 2015 in cadrul sedintei ordinare, convocata
prin Dispozitia primarului nr. 274/18.09.2015.

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

Se da citire ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al

comunei Garoafa, judetul Vrancea
- Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 6

mp apartinand domeniului public al comunei Garoafa, catre S.C.  FILIALA
DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE, ELECTRICA
DISTRIBUTIE NORD S.A. – S.D.E.E. Focsani, pe durata functionarii
capacitatii energetic pentru realizarea lucrarii “ Racordare la reteaua
electrica de distributie pentru unitate de depozitare si procesare fructe din
comuna Tifesti”

- Proiect de hotarare privind aprobarea sistarii lucrarilor la Obiectivul “Piata
Agroalimentara Garoafa”

- Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unui post contractual de
sofer –transport public local de persoane prin curse regulate speciale, in
vederea deservirii microbuzului scolar la nivelul comunei Garoafa

Doamna 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 pe trimestrul III al

comunei Garoafa, judetul Vrancea



Dna. Mocanu Anisoara – sef Birou Buget, Finante da citire referatului
compartimentului de specialitate si explica necesitatea rectificarii bugetului
local al comunei Garoafa.

In conditiile in care nu sunt discutii si intrebari pe marginea proiectului de
hotarare, dna. 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. 33/2015
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 6
mp apartinand domeniului public al comunei Garoafa, catre S.C.  FILIALA
DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE, ELECTRICA
DISTRIBUTIE NORD S.A. – S.D.E.E. Focsani, pe durata functionarii
capacitatii energetic pentru realizarea lucrarii “ Racordare la reteaua
electrica de distributie pentru unitate de depozitare si procesare fructe din
comuna Tifesti”

Dna. Secretar al comunei Garoafa da citire referatului compartimentului de
specialitate in care se arata argumentele legale in baza carora se impune
emiterea unei hotarari in acest sens.

In conditiile in care nu sunt intrebari si discutii pe marginea acestui proiect
de hotarare, dna. 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 hotare se transforma in HOTARAREA NR. 34/2015
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind aprobarea sistarii lucrarilor la Obiectivul “Piata
Agroalimentara Garoafa”

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

Dl. consilier local intreaba daca, desi nu sunt bani, nu se poate face un WC
la piata.

Domnul primar spune ca in momentul cand vom avea bani se va relua
derularea obiectivului , dar , pentru moment trebuie sa-l sistam.

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

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu sapte voturi “pentru” si
cinci voturi “impotriva”

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 35/2015
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:



- Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unui post contractual de
sofer –transport public local de persoane prin curse regulate speciale, in
vederea deservirii microbuzului scolar la nivelul comunei Garoafa

Se da citire referatului intocmit de catre secretarul comunei Garoafa , in care se
arata necesitatea infiintarii unui post de sofer in cadrul Primariei comunei Garoafa.

Domnul primar explica domnilor consilieri locali ca , datorita faptul ca
Primaria a primit al doilea microbuz pentru transport elevi , este necesar angajarea
unui alt sofer.

In conditiile in care nu sunt alte discutii pe marginea proiectului de hotarare,
doamna 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. 36/2015
Se trece la punctul DIVERSE.
Domnul consilier local Raduc intreaba ce se intampla cu preluarea gunoiul

menajer.
Domnul primar spune ca, din cauza ca operatorul economic(Negrea) nu a

venit sa ridice gunoiul , nu i-am platit, iar daca nu va veni  nici noi nu vom
plati.Dumnealui spune ca vom relua demersurile pentru scoaterea la licitatie pentru
concesiunea gestiunii Serviciului de Salubrizare.

Domnul viceprima – Turcu spune ca s-a rezolvat problema iluminatului
public in comuna.

Domnul consilier local Diaconu spune ca pe strada lui , langa fantana nu
functioneaza becul.

Domnul viceprimar spune ca remedia problema si acolo.
Domnul consilier local Ciubotaru ridica problema bazelor sportive, in sensul

ca trebuie sa aiba grija cineva, sa supraveghe activitatea sportive de pee le.
Domnul primar spune ca la Ciuslea dl. Turluianu Iulian are in grija baza

sportive. Pentru cetateni bazele sportive vor putea fi folosite in zilele de sarbatoare
si atunci cand nu sunt activitati ale elevilor.

Domnul consilier local Grigorica spune ca cei de la Agroind cara dejectiile
animalelor, curge pe drum si miroase ingrozitor.

Domnul primar spune ca se va face o sesizare in acest sens.
Domnul consilier local Rusi intreaba ca re este situatia cu asfaltarea

drumurilor.
Domnul primar spune ca totul tine de bani si ca a discutat cu domnul

ministru Matache care i-a asigurat ca va face toate demersurile pentru finantare.
Dumnealui spune ca se va deschide sesiunea de depunere a proiectelor pe
infrastructura – apa, canalizare si speram sa obtinem punctajul necesar.



In conditiile in care nu mai sunt ridicate si alte probleme, doamna presedinte
de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 24 septembrie
2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                              SECRETAR
MURGESCU VIRGINIA                             ELENA RALUCA


