Proces verbal incheiat astdzi
30.01 .2019 in cadrul gedinlei ordinare a consiliului

local Hudegti

,oca,

local
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fost convocat in gedinia ordinard in data de 30.01
.2019
orele 15, in sala de_ gedinle a $colii Gimnaziar" *. t Hudegti.
$edinla s-a desfEqurat in sala de gedinle a $colii Girnnaziale nr.l Hudegti,
la
gedin{d fiindprezen{i to{i cei 15 consilieri iocali.
Este ascultat Imnul de Stat dupd care se trece
la derularea lucrdrilor gedinlei.
$edinJa este legal constituiti.
Preged^inte de gedin{a este

domnul Begliu Vasile

,

.

Inainte deinceperea pedin{ei secietarul comunei pune
la dispozitia consilierilor
procesul verbal din gedinla anterioara.
La gedin{d participd gi un grup de cetdleni din comuna
Hudegti, care doresc sd fie prezenli
la dezbateri' Domnul pregedinte de qedinfd, menlionea zd,
cd,qedinfele consiliului local
sunt publice
Pregedintele de gedinla deschide qedin{a dupd
care da citire ordinii de zi:
1' Proiect de aprobarea organizdriir.l.l.i gcolare de invdldm6nt
preuniversitar de stat de pe razacomunei
Hudegti , judelul Botogani pentru anul20192020.

2.

aprob
s

Proiect de hotdrfire privind
al aparatului de specialitate al primarului qi
arnil 2019.

i gi statului de funcfii
de interes local pentru

3.

Proiect.de. hotdrdre privind aprobarea sarariilor
de bazd,pentru
funclionarii publici si perso:nalul contraclual din aparatul
de specialitate al primarului
si personalul din serviciile prrtH.. .

comune

ul.="1]*"ruide actiuni gi lucrdri de
ci persoanelor beneficiare de venit minim

I
garantat

interes

5' ' Proiect de hotdr6re privind incetarea

de drept a mandatului

domnului
consilier local Hulpe Radu co urlrlore a demisiei acestuia
gi validarea alegerii domnului
Lupugor Ioan in calitate de consilier locai
,precum gi comple tareaComisiei de
Administralie Publicd.
Domnul consilier Sisiiac Constantin d
suplimentarea ordinii de zi p
viceprimar al Consiliului loci
alegerea unui viceprimar al C

Domnulprimar,solicitdretragereadepeo iap
Domnul

i
acestui

Mirdu{d Liviu , solicitd in numele
supliment la ordinea de zi ,rertragerea

proi

e,

p€

5.
propus ca

Se supune la vot. retragereil de pe ordinea de zi aproiectului
numdrul 5 ,care este
aprobatd in unanimitate. Apoi se supune la vot retiagerea
de pe ordinea de zi aproiectului
de hotdrAre propus ca supliment la ordinea de zi,care este
aprobatd in unanimitate.
Se supune la vot intreaga ordine de zi a$a cum
a fost modifrcat d, , careeste aprobat6 in
unanimitate, rdm6ndnd in rlezbatere numai primele 4 puncte
de pe ordinea de zi .
Supusd la vot ordinea de z:i este aprobati in unanimitate
Se supune la vot procesul verbal din gedinla anterioard

,

careeste aprobat in unanimitate

se trece la dezbaterea puncturui I ar ordinii de zi:
se prezintd proiectull de hotdr6re dupd care se dd citire pe r6nd
)
rapoartelor celor
trei comisii de specialitate clin cadrul consiiiului local, carc
avizLazd, favorabrl proiectul
de
ltata
Doamna di
r. 1
inrx
in\d'ptezintd
^_o'i-+x pe scurt

hotdr0re

organizarea

a

niv

abd cdte clase vor invd{a la $coala
iectul de hotdrAre care este votat in
Se

ia apoi in discufie punctul 2

al ordinii de zi:
Se prezintd proiectul de hotrrAre dupd care se di citire pe
,
r6nd rapoartelor celor
trei comisii de specialitate din cadrul consiiiu ocal,
care avizeazdfavorabil proiecful
in plen.
motiveazd, in plen propunerile de
consider6nd cd funclia de consilier al
erioare deoarece ocupantul funcliei are
rd trebuie angajatd o persoand care sd
ultural gi care sd se ocupe gi de instruirea
tinerilor instrumentigti pentrru fanfard .
Domnul Bagliu Vasile se inscrie la cuvdnt gi
cd nu este destuld motivatia
primarului pentru a modifica statul de func1
propus.
Ia cuvdntul gi doamna Apavdloae Mdrioara
dacd domnul Mitoceanu
continui contractul de prestdri servicii cu prin
cd domnul primar
,mentioneazd' cd,in prezent contractul esteln derulare, insd in momentul
in care se va
Jare
atunci dumnealui
1
'a pr
de la cimin sd fie
rtru
consilierii sunt de
propu
I sa
fie cu
medii
superioare a mai fost propusb ,iar consiliul local
a respins-o. De ce se vine acum cu aceagi
propunere?
Se inscrie la cuvant domnul -N{ereuld Alin claucliu
care intreabd cine sunt cele trei
persoane de la asistenla publica comunitard,
cd nu le cunoagte, in afard de doamna Lupu
1

.

Camelia despre care amai utzit gi cine controleazdactivitatea acestora la nive,hrl
comunei . In replicd domnul primar, nominalizeazd" cele trei persoane gi menlioneazd cd
fiecare are sectorul sdu de activitate.
Ia cuvdntul apoi domnul Mirduld Liviu care menlioneazdcd este de acord cu rnpdifi carea
funcjie de consilier primar din studii medii in studii superioare.
In intervenJia sa domnul $utac Eu61en solicitd ca persoanele din sectorul gosprodarie
comunald sd lucreze la acest sector,nu cain cazul domnului Mihalcu Traian cere
ftgweazd la,,drumuri" gi lucreazd lzt,dpd".
De asemenea solicitd capersioanele beneficiare de ajutor social sd
-gi fac[ norrna de
lucru ,deoarece sunt mul{i care nu-gi fac norma ,stau prin birturi gi beneficiazd de ajutor
social. Mai aduce in atenJie faptul cE sunt suspiciuni cd domnul Barbdlatd Luciern
incaseazd. ilegal sume intre 3-5 lei de la elevi pe motiv cd pldteqte femeia de sern,iciu.
Domnul primar ,fine sd rdspundd in replicd domnului $utac Eugen referitor la sarcinile
se serviciu ale muncitorilor de la gospoddrie comunalS, menJiondnd cd in figa prc,stului
fiecdrui muncitor sun trecute gi alte atribulii date de qeful ierarhic sau conducdtorul
unitetii.
Apoi domnul Begliu Vasile dd citire din statul de func{ii la numdrul total de anl3ajali qi
posturile vacante.
Nu mai au loc discujii, se sulpune la vot proiectul de hotdrAre, care este votat fin
unanimitate in form a pr ezentatd,.

Se trece la punctul3 at ordinii de zi "
se prezintd proiectul dle hotdrflre dupd care , se dd citire pe r6nd
rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, carc aviz,,eazd.
favorabil proiectul de hotdrAre in formaprezentata pentru dezbatere in plen.
In plen ,domnul primar prezintdmotivatia pentru aare ainiliat acest proiect.
Doamna Apdvdloae Mdrioara intreabd cum se va face raportarea modificdrii r;a.lariilor
in programul Revisal. Men{ionezd", cd in caztJlin care vor fi sesizdri cu privire la
raportdrile in Revisal sd nu se dea vina pe consiliul local .
Apoi, intreabd c0t este impactul bugetar real prin cregterea salariilor gi norma clerhran6,
deoarece la simpld socotealS acesta se ridicd Ia2 miliarde vechi, de unde ludm lbsnii
acegtia? Vor mai rdmAne bani qi pentru investitii? Dacd nu avem bugetul pentru anul
2019 cum aprobdm majorarea salariiXor? dacd in luna septembrie nu mai avem b,ani de
salarii ce vom face? in replicd domnul primar afrrmd"cd,,vom merge acsai,,!
Doamna Apdvdloae Mdrioara intreabd primarul comunei dacd, garcrfieazd, cd"vorn avea
bani pentru salarii mdrite in arnul 2019. Domnul primar rdspunde cd mai mult ca rsigur

vom aveabani.

Ia cuvdntul qi domnul Sisiiac Constantin care propune stabilirea unor criterii de
performanld pentru fiecare compa.rtiment gi in fi.urc{ie de acestea sd se majorezer
iii
salariile , noi suntem darnici dar si cerem qi performanld pentru acegti bani.
Nu mai au loc discuiii ,se sulpune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezenl:atd,, care
este votat in unanimitate.

Urmeazl punctul 4 al ordinii de zi.
Se prezintd proiectul de hotdrdre dupd care , se dd citire pe rdnd rapoartelor celor
trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizeazd"favorabil piroiectul
de hotdrdre in formaprezentata pentru dezbatere in plen.
in cadrul dezbaterllor domnul Agache Stelicd ia cuvdntul qi menJioneazd, cd ac,est plan
este acelagi ca cel de anul trecut gi irr ceila[i ani anteriori. Material antideraparnt nu s-a
imprigtiat deloc, cimitirul de la Baranca arat6, jalnic, sd veniJi sd-l vedeli gi multe alte
puncte care nu au fost puse in aplicare .
Ia cuvdntul domnul Airinei Constantin care propune o serie de acliuni care sd fie prinse
in proiectul planului de acliuni qi arrume:
- Racordare la apd a cdminului 'Vatra;
- Reparare ugd la cdminul Vatra;
- Porfile de la cdminul Vatra

-

Repara{ii fbntAnd,,Duducesa"

Construclie,,pod$chiope!"
Se inscrie la cuvAnt gi domnul $utac Eugen care solicitd executivului :
montarea de indicatoare rutiere in sectoare de drum din comund foarte periculoase
- Acordarea de ajutor la deszdpezire persoanelor neajutorate;
- SA se verifice dacd Alin ChiJac a plitit cu chitanld deszdpezirea curfii salle;
Urmeazd" domnul Mir[uld Liviu carer aduce in atenJie problema beneficiarilor de ajutor
social gi anume proasta organizare er acestora,sunt beneficiari care au primit ajutor degi
erau plecali la muncd in str[in[tate. Mai aduce in atenlia:
- S-a fdcut diferen![ intre benel.rciari;
- Nu s-a fdcut nimic la podul ,,Fl.ogu";
- Trebuie pusd piatrdpe drumul citre magazinAlba;
- Sunt multe lucrdri bune din cele fbcute dar altele sunt fbcute de mdntuialii, gi toate
nemulfumirile sunt datorate activitdlii viceprimarului comunei, iar toate lucrurile
imputate nu sunt spre binele tneu ci pentru binele comunei;
- Cei ce trebuiau si presteze ore in folosul comunitdlii au fost protejali gi piisuili,iar
aceste lucruri se pot proba ;
in luarea sa de cu domnul Begliu Vasile menlioneazd ar fi dorit ca sd fie gi presa aici
, pentru cd anul trecut am propus un amendament la adoptarea bugefului sd se
achizi{ioneze aparatrtrd audio-video pentru inregistrarea gedintelor consiliului local.
Mai mult de atdt propune formarea unei comisii din care sd facd,parte cAte u:n membru
din fiecare comisie de specialitate, care s5 verifice toate stocurile de materiale qi
obiecte de inventar achizilionate cu bani de la uttima rectificare de buget la sldrgitul
anului 2018. Se supune la vot propunerea domnului Beqliu Vasile care este qprobatd in
unanimitate. Se fac apoi propuneri pentru comisie :
Domnul Fdnicd Gherasim propune pe doamna Hufului Nadia Corina, domnultMereuli
Liviu propune pe domnul Begliu'Vasile , iar domnul Hulpe Radu proptrne pe domnul
Sisiiac vasile . Toate propunerile au fost aprobate in unanimitate.

se inscrie la cuvdnt doamna
Apdvdloae Mdrioar a care dd citire
9i
facturilor prestdri
servici achizilionare materiale
'
9i obiecte de inventar de la sfrrgitul
anului 20lt*cum ar fi
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Domnul Mereuld Alin
fine sd precize ze cd,nu a mai auzitpani acum
la tond' in replicd domnul pti-r.
sd cumperi sort
Iarq,rry9 ca afa pretinde curtea
de
conturi
achizitionarea de sor.t, barastru
ca
sd se facd la tond gi nu la
metri cubi.
Nu au loc discu{ii' se supune la
vot proiectul de hotdrare care este
votat in unanimitate.
Nu mai au loc discufii.
$edinla se incheie.
Drept pentru care s-a incheiat prezenful

proces_verbal.

Pregedinte de gedinld
asile

\bb@

Secretarul comunei

Anca

