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PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 august 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local
al comunei Garoafa, convocata prin Dispozitia primarului nr. 226/21.08.2015.

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

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

Doamna presedinte de sedinta declara deschise lucrarile sedintei ordinare din
data de 27 august 2015 .

Se supune spre aprobare Procesul verbal al sedintei ordinare din data de
30.07.2015, care este aprobat cu unanimitate de voturi de catre consilierii locali

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

Dna. 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 III

Dna. Mocanu Anisoara, sef Birou buget, finante , impozite si taxe si
executare silita da citire referatului compartimentului de specialitate, in care se
arata necesitatea rectificarii bugetului local al comunei Garoafa.

Dl. Buleandra spune ca sunt trecuti 70 mii lei loa cheltuieli material si e si
fond de rezerva.



Dna. Contabil spune ca sunt acesti bani pentru salarii si pentru hotarari
judecatoresti definitive si irevocabile atat pentru invatamant cat si pentru angajatii
Primariei Garoafa.

Dl. consilier local Diaconu intreaba ce inseamna cheltuieli material.
Dna. Contabil spune ca aici sunt prinse diverse sau cheltuieli neprevazute.
Dl. Diaconu intreaba de salubrizare si spune ca ,la un moment dat cand l-a

intrebat pe primar, I s-a raspuns ca se va face pe barba lui.
Doamna contabil spune ca in luna mai 2015 s-a organizat licitatie pentru

concesionarea gestiunii Serviciului Public de salubrizare, dar nu s-a prezentat
nimeni la licitatie, pentru ca se pare ca in curand va intra Vrancea Curata si niciun
operator nu mai vrea sa preia pentru o perioada asa scurta o gestiune a Aerviciului
de salubrizare.

Dl. consilier local Buleandra spune ca se putea achizitiona un
buldoexcavator cu banii dati in tot acest timp la salubrizare. Un buldoexcavator ar
fi util si la dezapezire, la decolmatari. Dumnealui spune ca I se par prea multi bani
atat la cheltuieli material si in fondul de rezerva.

Dna. Secretar al comunei Garoafa spune ca sunt bani prevazuti prevazuti
pentru plata unor hotarari judecatoresti cu titlu executoriu pentru angajatii
Primariei Garoafa, pentru ca , asa cum personalul din invatamant are mereu dreptul
sa le ia, aceleasi drepturi le au si functionarii publici. Dna. Secretar subliniaza
faptul ca nu se astepta la o asemenea atitudine din partea unor consilieri locali in
ceea ce priveste drepturile salariale ale functionarilor publici si ca de fapt toate
neintelegerile din ultima vreme sunt cauzate de niste ambitii politice.

Dl. Turcu – viceprimar spune ca achizitionarea unui asemenea utilaj implica
costuri destul de mari.

Dl. Diaconu spune ca din acel fond de rezerva se poate face ceva la Piata
Garoafa.

Dl. consilier local Boldas spune ca s-au platit de-a lungul timpului o
sumedenie de proiecte si nu s-a facut nimic concret.

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

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

Se trece la punctulo Diverse.
Dl. consilier local Ciubotaru spune ca se pot lua bani de la cheltuieli material

pentru a pune becuri pe strazi.
Dl. Diaconu intreaba daca se inchiriaza locurile la Piata Bizighesti, pentru ca

sunt care vand carne de oaie in piata.
Dl. consilier local Rimniceanu spune ca ar trebui sa se ia taxa la piata.



Dl. viceprimar spune ca mai intai sa se creeze conditii si apoi se va putea
pune si taxa.

Dna. Murgescu spune ca trebuie facuta sesizare la medicul veterinary pentru
cei care vand carne de oaie in piata Bizighesti.

Dl. Boldas ridica problema plombarii DJ 204E.
In conditiile in care nu mai sunt ridicate si alte probleme, dna. Presedinte de

sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare din 27.08.2015.
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