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PROCES

.

VERBAL

tncheiat astbzi, 28.ianuarie.2016 in sedinta de ordinara a Consiliului
_ocal convocatd prin dispozilia domnului primar nr.4120t6. La lucrbrile
sedinlei sunt prezenli toti cei 13 consilieri in functie.
ia gedin!5 participb doamna secretar Buzoiu" Georgeta, si dl primar
>etcu Ion. Invitati participa dna inspector de la compartimentul Asistenta

;-

sociala

- Enachescu Catalina,

DI presedinte de varsta deschide lucrarile sedintei arata ca sedinta se
jesfasoara legal deoarece la lucrarile acesteia participa majoritatea
:cnsilierilor alesi. pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei domnul
:resedinte de varsta propune alegerea presedintelui de sedinta'

Dl consilier Ionica Georgel propune presedinte de sedinta pe

dl
si aprobata in

:onsilier constantinoiu Gheorghe, propunere supusa la vot
Local nr. 1.
-nanimitate, adoptandu-se astfel Hotararea Consiliului
Dl presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si da citire ordinei de zi
:in convocator.
l.Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata pe
semestrul II al anului 2015
2.proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual al lucrarilor
:e interes local Pentru anul 2016
3. Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de identificare a
:eneficiarilor de stimulent educational
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri si
:cmbaterea marginalizarii sociale in anul 2016
5. proiect Je hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de
:cnsultanta, asistenta si reprezentare juridica

:l

6.Diverse
Supusa aprobarii ordinea de zi se aproba in unanimitate'
Inaninte de a se trece la discutarea problemelor de pe ordinea de zi
presedinte de sedinta da cuvantul dnei secretar pentru a prezenta

:rocesul verbal de la sedinta anterioara.

Dupa prezentarea procesului verbal dl consilier Contantinoiu
pentru
Sheorghe spune ca a inceput sa faca demersurile necesare
:ublicarea catrenelor lui Dan Gheorghe'

Nu toate achizitiile au la baza referat, se semneaza bonuri de consum
aceiasi zi. Dau un exemplu:dero. Nu sunt multumit de modul de
-:,:actare al proceselor verbale si as dori sa fie puse pe site-ul comunei"
Dl consilier Bunecu Narcis spune ca nu este de acord sa platirn lunar
nnc de gunoi, nu este cantitatea reala. Numerele de casa A si B cand

-

-:

:.tr aCUC.

Supus aprobarii procesul verbal se aproba in unanimitate.

inainte de a trece la ordinea de zi dl presedinte de sedinta da
: - .'antul dlui Bucur Constantin prezent in sedinta pentru a solicita
:-^siliului local sa fie de acord cu cererea dansului prin care doreste sa
:-lpere grajdul din punctul Ferma. De asemeBea sustine ca acele
:: ^structii anexe sunt ale lui, le-a cumparat de la Dumitrache

:- i,Totodata intreaba daca consiliu a fost sa vada ce mizerie este acolo.

Dl consilier Ionica Georgel ii spune ca atunci, cand i s-a atribuit teren
: - iegea 15/2003 a avut o sansa inaintea altora. Nu poti sa vi acum sa
::-i ca ai bani sa cumperi grajdul.
Dl Constantinoiu spune ca intr-adevar s-a facut o comisie a fot a vazut
::'oricum nu vindeam, dffi zis sa ramana un spatiu mai mare pentru o
-.:sina de pompieri si sa curatim acolo sa arate bine.
D-na Enachescu Catalina spune ca trebuie patrata acea constructie
:ertru a putea obtine puncte daca promovam proiecte pe GAL , acolo ar
:':lui sa facem un afterschool.
Consiliul stabileste ca acest lucru nu se poate stabili acum, trebuie sa
'::em proiect de hotarare raport de expertiza daca este cazul si iti vom
:: nunica raspunsul.
Dl consilier Ionica Gheorghe daca este posibil sa fie ajutat.
Dl consilier Boghici Aurelian sustine demolarea acestei constructii.
Trecand la ordinea de zi dna Enachecu Catalina prezinta raportul
:',,ind activitatea asistentilor personali pe semestrul II al anului 2015.
-:ncediile acestora au fost platite in luna decembrie cursurile de formare
.-nt inca valabile.
Dl consilier Ionica Gheorghe doreste o lista a asistentilor personali.
Trecand la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi se da cuvantul dlui
:-rmar pentru a prezenta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
: anului anual al lucrarilor de interes local pentru anul 2016, lucrari care
:-ebuiesc prestate de cei de la ajutor social.
Avizul comisiei este favorabil.
Dl consilier Boghici Aurelian spune sa trecem curatenia albiilor
: raielor Macla si Matraguni. Sa mai ajutam si batrani din localitate la
:apada, la lemne. Politia locala sa treaca pe fiecare strada dupa ce se
':ce curatenie si sa dea niste avertismente. Pe Matraguni sa urce pina

pe cei
)l Ionica Gheorghe spune ca dupa igenizare, sa ii fotografiati
::-: ii prindeti ca arunca gunoaie. FaCeti decolmatarea tubului de la
=

\

'

., ir= Canrnal int
Georgel intreaba care suntt ZOnele in Cafe Ve-ti faCe
I consilier Ionica
la Servicii Ecologice'
::: cane. Curatenia pe strazi sa o faca utilajele de
:--,.irt.b
ceror trei scori. Sa continuam

='=

ilr,

aiutor. sa facem curatenia
jos'
:-,: etarea copacilor. und" se face parcarea de la salon in
,,:raifiind alte discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare si se
:: -:3a in unanimitate.
privind stabilirea
Se prezinta in continuare proiectul de .hotarare
- ,:alitatii de identificare a beneficiarilor de stiryulent educational'
I, zul comisiilor este favorabil'
se face de
consilier tonica Georgel intreaba daca ancheta sociala

I

-::-e o cOmiSie.

alte discutii proiectul de hotarare se aproba in unanimitate
aistenta sociala prezinta
-^ continuare dna Enachescu Catalina inspector
.=.:,atul
planul de masuri privind privind prevenirea si combaterea

',:itnd

si

-=-ginalizarii sociale pentru anul 2016'
-. zul comisiei este favorabil'
in unanimitate'
- :e discultii nu sunt . Supus aprobarii se aproba
S: prezinta prorectuf Ou hotarare privind aprobarea incheierii unui
:: -tract de asistenta si reprezentae juridica'
se
,l'rizul comisiilor este favorabil . comisia buget propune trimestrial sa
:-=zrnte consiliului local un raport de activitate.
se aproba in
f iscutii nu mai sunt. supus aprobarii proiectul de hotarare
-

- animitate.

-,ecand la punctul diverse dl consilier Ionica Georgel spune ca firma de
Sa vina saptamanal' Ce ati
;,= :brizare este mereu favorizata. Trebuie
-,::lt cu alutorul social pe data de 13-14 ianuarie. De ce ati datoameni a
ceva cu
:-.ete terenurile asociatiei crescatorilor de animale' Ati rezolvat
:e:jtia dlui Rusu Ion privind pe Chivi Daniel'
animale este
primar spune ca aceasta Asociatie a crescatorilor de
-.intata de curand nu a primit banii de la APIA si nu are cum se descurca
vorbit si il va repara
:-:buie sa ii ajutam si noi. R"f"ritor la Dan chivi am
norma pe Dan
:-ea ce termina, Am stabilit sa angajam cu jumatate de
-'stinoiu mecanic de utilaje'
aici trebuie un om cu
)l consilier Bunescu Nircis spune ca de fapt scoateti
burlanul de la
-:rma intreaga.Nu ir putem imparti cu scoara.
pe drumurile in panta'
}-cala de sus , curge apa pe perete. Duceti nisip
unde le duceti'
)l Bunes.r'c.Orgel cum faceti cu containerele de gunoi
:-cpune sa fie pur"un stalp de lumina la biserica .Un proiect de iluminat

I

- parcul salonului de dans.

)l

conilier Musat propune sa fie pusi bani pentru drumul de la Seciuri.
consilier Constantinoiu Gheorghe propune sa se faca un proiect
:ertru terasa de la salonul de dans. Ar trebui inlocuite conductoarele de
-edie tensiune. Politia Locala sa transmita raportul pentru trim IV. Cu
:-.-ul sa facem un proiect de reabilitare dispensar, sa dotam sala de
:-eptare cu 10 scaune, de la Caminul cultural.
Nemaifiind alte probleme de discutat la ordinea de zi se declara
- :rise lucrarile acesteia.
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HOTARAREA nr.,!'
privind aprobarea Planului Anual al lucrarilor de interes local
Consiliul Local Bertea , Judetul Prahova ;
Vazand expunerea de motive prezentata'de Primarul comunei
3ertea si referatul compartimentului de asistenta sociala prin care se
l'opune aprobarea Planului Anual al lucrarilor de interes local pentru
-epartizarea orelor de munca ;
Avand in vedere prevederile art.6 din Legea nr. 4L61200I privind
,enitul minim garantat, modificata si completata prin Legea nr.276

2010;

Tinand seama de avizul comisiilor de specialitate din Cadrul
lonsiliului Local , precum si de avizul secretarului comunei Bertea;
In temeiul art.45 alin.lsi 115 alin.1 lit.b din Legeanr,21512001 -

: Administratiei Publice Locale, republicata, modificata si completata ;

HOTARASTE:
At.1.- Se aproba Planul anual al lucrarilor de interes
:entru anul 2016 conform anexei care face parte
:-ezenta hotarare

local
integranta din

.

At. 2- Primarul comunei Beftea, va aduce la indeplinire

:-evederile prezentei hotarari si va fi adusa la cunostinta institutiilor
s persoanelor interesate de secretarul comunei Bertea.
Data in Bertea , astazi 28.ianuarie.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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ConstantinqiU Ghgorghe
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Contrasemneaza:
I Secretar'
,'G.Buzoiu
I

