PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 06,08.20L6,cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al
comunei Bradeanu

nr.24f 12016 a primarului comunei Bradeanu,a
fost convocata sedinta de indata pentru luna August 2016 a Consiliului Local Bradeanu.
La lucrarile sedintei sunt prezenti 7 consilieri locali ,din totalul celor L1 consilieri din
componenta Consiliului Iocal, a lipsit nemotivat d-nul Nistor Stefan, d nul Drugea Aurelian,
Astazi data de mai sus,prin Dispozitia

d-nul Neagu Vasile-Valentin,d-n u I Serban Constantin.
La sedinta participa, fara drept de vot,domnul Nicolaie Costel, primarul comunei Bradeanu
si doamna Vlad Narcisa.Florica,secrctarul de lcgat al comunei si domnii Panail. Gincl ,C:ittoe

-

Aurel cetateni ai comunei.

plenului Consiliului Local procesul verbal al sedintei de indata din
04.08.2016,cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de sedinta si de
secretarul delegat al comunei,proces verbal afisat in avizierul institutiei

Se supune aprobarii

Acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliulul Local al comunei Bradeanu sunt deschise de
catre Vlad Narcisa-Florica,secretarul delegat al comunei,care anunta ca sedinta este legal
constituita,fiind convocata in termen legal prin dispozitia domnului primar,apoi anunta

cvorumul sedintei.
ln continuare doamna secretar delegat adreseaza rugamintea domnului Drugea lonut-

Gabriel,presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor.
Presedintele sedintcr da citi'c ordinii dc zi s o supunc la vot
,,Supun votului dumneavoastra cele 2 puncte de pe ordinea de zi".
,,Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?"

unanimitate de voturi ,domnii consilieri aproba ordinea de zi.
Proiectul ordinii de zi al sedintel a fost adus ia cunostinta publica in termenul legal
de catre doamna secretar delegat al comunei, prin intermediul avizierului si cuprinde

Cu

urmatoarele:

l.Proiect de hotarare prlvind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu,judetul
Buzau pentru anul 2016 -lnitiator-primar- Nicolaie Costel.
2.

Dive rse.

Domnul losif Aurel intreaba:,,Ce se intampla cu capela de la Smardan?"
Domnul primar Nicolaie Costel raspunde:,,1n saptamana cu alegerile locale s-a acordat
suma de 25 O0O lei Parohiei Smardan, cu ordin de plata,dar fiind trecut gresit numarul

contului banli au ajuns in contul Parohiei Mitropolia
si se incearca remedierea
greselii.Primaria a a locat aceatd suma
biserlcii iar parohul se va ocupa de constructia
ca pelei".
l.PROIECT DE HOTARARE

N

R.31

Domnul primar Nicoraie coster da crtire proiectului
de hotarare initiat mentionand
ca:,,Fondul de Mediu a venit in vizita,in
teren,s,au verificat contractere incheiate si in
urma
vizitei s-a arocat suma de bani ,fiind necesaTa
aceasta rectificare de buget deoarece daca
constructorul nu va fi platit isi va strange utilajele
si va pleca.
Nefiind exprimate arte obiectii sau propuneri proiectur
de hotarare este supus voturui si
adoptat cu 6 voturi pentru,0 voturi impotrjva
si 1 abtjnere,
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2.DIVERSE.

Domnur primar Nicoraie coster a vorbit domniror
consirieri rocari despre,,FoREXEBUG":

',lorcrebug este un serviciu in.fonnatic perrbrrnarrt pcntru raportarea situa[i or financiare
instituliilor publice (primarii, institutii de cultura,
uni'ersrtati ,scoli,etc) si fie unul drn
clcrrcntclc dc contror ar rcarizilii obriga[iilor
noprarirrcr. I)e la r ia'uaric 2016 aceasta
aplicatie va fi obligatoric in toate instit,tiire publice,cine
nu se va conforma si nu
raporta datele contabile va fi sanctionat
'a
cu amenzi de pana 3oooo lei.

obiectiiul general este cresterea eficientei administratiei
pubrice centrale si locare sr a
transparentei administrati'e prin punerea
la clispozitia instituti'or pubrice de
instrumente moderne,standardizate,pentru
.upu.,u."o ,lrrutiilor fina.ciarc si
publicarea informatiilor de detariu prir.ind
utirizarea foruturiror publicc. in

a

conformitatea cu clasificatia bugetara. "
Domnul Neagu Gabriel-Cosmin intreaba:,,S-a luat legatura cu o firma de audit ?,,
Domnul primar Nicolaie costel a raspuns: ln Buzau sunt 2 firme care se ocupa cu asa ceva sr rn
cel mai scurt timp se va lua legatura cu acestea ,deoarece dansul s-a interesat si s a treaca
perioada de con cedii."
D-nul Drugea Niculai a mentionat:Lucrarea care s-a efectuat pentru plombarea
drumurilor nu a fost de calitate,plombele au sarit deja',.

Domnul primar Nicolaie Costel raspunde:,, Stitj cine a facut parte din Comisia de
receptie-d-nul Ganescu lon,Mihai cristina si Zahiu Alexandru-,De preferat era prezenta unul
specialist,un expert in asa ceva."
Domnul Drugea Niculai propune desfiintarea gardutului cu stalpisori din jurul
asfaltului,din apropierea Gradinitei Smardan iar d-nul Drugea Ionut-Gabriel propune
desfiintarea monumentului ,,stalp reflectorizant" aflat in centrul satului smardan,monument
care incurca circulatia in zona.

Presedintele sedintei, d-nul Drugea lonut-Gabriel, supune votului aceste propuneri sr se
voteaza cu u na nimitate.
In incheiere presedintele sedintei ,declara inchise lucrarile sedintei ,multumind tuturor

pentru cola borare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal ,in 2 (doua) exemplare.

Secretar delegat,
Vlad

Na

rcisa- Florica

