
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28 mai 2015 in cadrul sedintei ordinare, convocata prin Dispozitia
primarului nr. 143/22.05.2015.

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

II
- Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor comunei

Garoafa, judetul Vrancea, pe anul 2014
- Proiect de hotarare privind darea in administrarea UAT Judetul Vrancea a suprafetelor de

teren din domeniul public al comunei Garoafa si administrarea comunei Garoafa,
necesare construirii unui numar de 11 puncte de colectare a deseurilor, a cate 20 mp,
fiecare, in cadrul Proiectului “Sistemul de Management Integrat al deseurilor solide in
judetul Vrancea”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

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

II
Dna. Mocanu Anisoara - sef Birou Buget da citire referatului compartimentului de
specialitate si arata necesitatea rectificarii bugetului local al comunei Garoafa
Dl. consilier local Diaconu Laurentiu intreaba daca costul dezapezirii a fost mai mare in 2014
fata de 2013.
Dna. Mocanu Anisoara spune ca nu a fost  mai mare.
In conditiile in care nu au fost si alte comentarii ,  dl. presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi “pentru” si o abtinere.
Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 20/2015
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor comunei

Garoafa, judetul Vrancea, pe anul 2014



Dna. Mocanu Anisoara da citire referatului compartimentul de specialitate din cadrul
aparatului de primarului comunei Garoafa si explica domnilor consilieri necesitatea aprobarii
conturilor de executie a bugetelor comunei Garoafa.

Doamna Murgescu, consilier local, solicita procesul verbal de receptie pentru lucrarile de
la Scoala Ciuslea si ridica problema banilor pentru drumuri.

Doamna Mocanu Anisoara, sef contabil, spune ca s-au cheltuit 120 mii pentru proiectul
tehnic la asfaltare si 100 mii au fost de la Consiliul Judetean pentru reprofilare drumuri
comunale.

Domnul primar spune ca din fondurile PNDR au fost 1 miliard si jumatate si s-au cheltuit
120 mii pentru partea de proiectare, ramanand 29,3 mii sa fie bagate in facturare anul acesta.

In conditiile in care nu mai sunt alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare.

Supus la vot , proiectul de hotarare obtine 6 voturi “pentru” si 7 voturi impotriva.
Proiectul de hotarare nu intrunesti numarul de voturi al consilierilor locali si este respins.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind darea in administrarea UAT Judetul Vrancea a suprafetelor de

teren din domeniul public al comunei Garoafa si administrarea comunei Garoafa, necesare
construirii unui numar de 11 puncte de colectare a deseurilor, a cate 20 mp, fiecare, in cadrul
Proiectului “Sistemul de Management Integrat al deseurilor solide in judetul Vrancea”,
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului
comunei Garoafa, in care se arata necesitatea aprobarii acestui proiect de hotarare, precum si
a adesei Consiliului Judetean Vrancea prin care solicita darea in administrarea UAT Judetul
Vrancea a celor 11 puncte de colectare a deseurilor,  a cate 20 mp fiecare pentru
proiectul“Sistemul de Management Integrat al deseurilor solide in judetul Vrancea”,

In conditiile in care nu 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. 21/2015
Se trece la punctul Diverse
Dna. Murgescu, consilier local , spuna ca ar trebuie sa se faca analiza apei fantanilor din

comuna care sunt folosite frecvent sa nu izbucneasca vreo epidemie .
Domnul primar spune ca nu sunt bani nici pentru salarii.
Domnul consilier local Rimniceanu ridica problema cu stanele privind pe Costica Sandu

si Strat Marius , pentru ca Consiliul Local Garoafa a stabilit in luna aprilie prin organizarea
pasunatului la nivelul comunei Garoafa, ca cei doi sa faca schimb de locatii, ceea ce nu s-a
intamplat.

Domnul consilier local Ciubotaru spune ca cei de la Confert au intrat si au cultivat pe
intregul drum de pe langa raul Putna, ramanand doar o carare.

Domnu8l primar spune ca dup ace vor recolta se va face delimitarea din nou.
Domnul consilier local Grigorica spune ca , la organizarea pasunatului, Consiliul Local s-

a lasat pacalit de catre dl. Ciubotaru cu stana la Strajescu pentru ca acesta nu-si indeplineste
nici la acest moment obligatiile aferente.

Domnul primar spune ca stie ca e o mizerie crunta acolo.
Domnul consilier local Diaconu ridica problema iluminatului pe strada Tineretului.



Domnul primar spune ca acolo e o problema cu siguranta pentru ca apare un
consummator puternic care arde siguranta.

Domnul consilier local Buleandra ridica problema amenajarii unui  WC la Piata Garoafa.
Domnul primar spune ca, daca vom avea bani se va face.
Doamna consilier local Murgescu intreaba daca pentru executarea lucrarilor de asfaltare

exista un grafic.
Domnul primar spune ca exista si ca trebuie sa vina repartitia anuala de la Ministerul de

Finante, se va repartiza suma si se vor relua lucrarile. Dl. primar mai spune ca s-au inceput
lucrarile pentru Baza sportive in comuna Garoafa.

In conditiile in care nu mai sunt ridicate si alte probleme, domnul presedinte de sedinta
declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 28 mai 2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         SECRETAR
SAMOILA EUGEN ELENA RALUCA


