
CONVOCARE
In conformitate cu prevederile art. 134, alin.(I), lit.a) si alin.(2), din Ordonanta de urgenta a

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunteti convocat in data de 18.06.2021, ora 10,00
la Sedinta ordinara pe luna iunie 2021 a Consiliului Local Cosmesti, ce va avea loe in sala mare a
Caminului Cultural Furcenii Vechi cu participarea efectiva a tuturor consilierilor.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 140/2021, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea si insusirea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Cosmesti, judetul

Galati din 18.05.2021.
2. Proiect de hotarare privind: aprobarea organizdrii liciuuiei publice pentru punerea in aplicare a

Deciziei Civile nr. 219/22.06.2018a Tribunalului Vrancea !Ii a Hotlirlirii Consiliului Local Cosmesti nr
22/22.11.2004.

3. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatii
instalatie tnciilzire sediu Primiiria Cosmesti, comuna Cosmesti.judetul Galati.

4. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatii
invelitoare tabla Remiza PSI Cosmesti, comuna Cosmesti, judetul Galati.

5. Proiect de hotarare privind:Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatii
invelitoare tabla arhiva+magazie Primaria Cosmesti, comuna Cosmesti.fudetul Galati.

6. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatii
invelitoare tabla dispensar uman Cosmesti, comuna Cosmesti judetul Galati.

7. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatie
tmprejmuire Parcul Tineretului din sat Cosmesti, comuna Cosmesti, judetul Galati.

8. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatie
arhiva+magazie Primdria Cosmesti, comuna Cosmesti. judetul Galati.

9. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatii
interioare si exterioare, Dispensar uman sat Cosmestii-Vale, comuna Cosmesti.judetul Galati.

10.Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind Amenajare platforma Piata
agroalimentarii, comuna Cosmesti.fudetul Galati.

1l.Proiect de hotarare privind: Aprobarea Proiectului "Construire anexd si montare centrala
termicii si instalatii aferente, la Scoala Gimnazlala nr. 1din sat Furcenii Noi, comuna Cosmesti,
judetul Galati".

12.Proiect de hotarare privind: aprobarea pLatii din bugetullocal al UAT Cosmesti a cotizatiei de
membru alAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii ECOSERV Galati pentru anul2021.

13.Proiect de hotarare privind: aprobarea pllitii din bugetullocal al UAT Cosmesti a cotizatiei de
membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii Serviciul Regional Apa Gala(ipentru anul 2021

14.Proiect de hotarare privind: Rectificarea bugetului local al comunei Cosmesti.fudetu! Galati# a
Bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anu12021.

15.Proiect de hotarare privind: actualizarea Organigramei # Statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cosmesti.judetul Galati

16.Intrebari, interpelari si raspunsuri
Proiectele sunt insotite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al

primarului, alte materiale, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor intocmi avizele prevazute
de lege ~iIe vor inainta secretarului general al comunei pana la data de 17.05.2021, ora 16,00.

Toate materialele aferente proiectelor de hotarare se vor regasi pe site-ul www.primaria-cosmesti.ro.la
rubrica proiecte de hotarari din Monitorul oficiallocal.

Materialele de ~edinta vor fi puse la dispozltia domnilor con' 'eri in format electronic prin e-mail
sau pe site-ul institutiei ~iin format letric la sediul institutiei de ~ 7 rul general al comunei.

P . * -frnnar, ~ *
Ing. Ion Tuchil P~I~R. ~

Nr.4509/11.06.2021

Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73;
cod postal 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro;
Web-site: www.primaria-cosmesti.ro
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Contrasemneaza pentru legalitate:
Secretar general :~~;ei Cesmesti,

CRISTINA~RlA

COMUNEI COSMESTI,
US

Art.l. (l)Se convoaca Consiliul Local al Comunei Cosmesti, in sedintii ordinarii pe luna iunie
2021, in data 18.06.2021. ora 10.00, cu participarea fizicii a consilierilor local;'

(2) Sedinta va avea loc in sala mare a Caminului Cultural din Furcenii Vechi.
Art.2. Se vor lua toate masurile de distantare sociala prevazute de lege in situatii de alerta ~l se

dispune participarea tuturor in sala, la data ~iora stabilite.
Art.3. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse in Anexa care face parte integranta din

prezenta dispozitie.
Art.4. Proiectele sunt insotite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de

specialitate al primarului, alte materiale, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor
transmite avizele prevazute de lege catre secretarul general al comunei, pana pe 16.06.2021, ora 16,00,
insotite de amendamentele formulate ~iargumentate, propuse la proiectele atasate.

Art.S. Toate proiectele vor fi afisate pe site-ul comunei Cosmesti la rubrica dedicata din Monitorul
Oficial Local si vor fi puse la dispozitia celor interesati la cerere, de catre secretarul general.

Art.6. Prezenta dispozitie se cornunica in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului Galati, doamnelor ~i domnilor consilieri
locali prin email sau letric si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Cosmesti ~i
prin publicarea pe site la adresa:www.primaria-cosmesti.ro. in Monitorul Oficial Local. la rubrica
dedicata dispozitiilor primarului.

DIS P 0 ZIT I Anr. 140
Din 10.06.2021

Privind convocarea Consiliului Local in ~edintiiordinarii pe luna iunie 2021
Avand in vedere temeiurilor juridice prevazute de dispozitiile:
a) Art. 121 alin. (1) ~i alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) Art. 3, art. 4 ~i art. 6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) Art. 7, alin. (2) din Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009 cu modificarile ulterioare;
d) Legii 55/2020 privind privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19
e) Art. 133, alin.(I) ~i art 134, alin.t l), lit.i.a" ~i alin.(5) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
f) Hotararii Consiliului Local nr. din 15/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de

organizare ~ifunctionare a Consiliului Local al Comunei Cosmesti, judetul Galati.
g) Hotararea nr. 53112021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu

data de 13 mai 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In temeiul prevederilor 196, alin.(I), lit.i.b" si al art. 240, alin(I), din Ordonanta de Urgenta nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Ing. TUCHILUS ION, primarul comunei Cosmesti, judetul GalaJi, validat prin incheierea
Judeciuoriei Tecuci in dosarul4235132412020 din data de 14.10.2020, emite urmitoarea dispezitie:

CF 3655943; Str.G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73, COSME~TI, cod postaI807085;jud. Galati; tel.; 0236336227;

Fax: 0236336218; e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmestLro
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Secretarge~e 1al comunei
Cristin aharia

J A

16. ntre 1, interpe an ~1raspunsun
CONSILIERII LOCALI

1 BALHUIDUMITRU E-maillietric 9 MICUCORNEL E-mail
2 BERBECIMARIN E-mail 10 NUNUDORU E-maillletric
3 BIRLADENUEMIL-CONSTANTIN E-mail 11 PAnUREFLORIN E-mail
4 CACUMARIAN E-mail 12 PODARUZAMFIRICA E-mail
5 CHIRITA VASILE E-maillletric 13 RADUGOGU E-maillletric
6 ClOT lOAN E-maillletric 14 RO~CADAN E-maillletric
7 COJOCARU COSTICA E-mail 15 RO~CA MARICICA E-maillletric
8 LIONTERADU E-mail

INVITATI SI SEMNATURILE PENTRU LUARE LA CUNOSTINTA:
1. Eugen Floroiu I I 2. I lancu Tuchel I

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 18.06.2021,ora 10,00

1. Aprobarea si insusirea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Cosmesti,
judetul Galati din 18.05.2021.

2. Proiect de hotarare privind: aprobareaorganizari;liciuuiei publice pentru punerea in aplicarea
Deciziei Civile nr. 219122.06.2018a Tribunalului Vrancea st a Hotarlirii Consiliului Local Cosmesti nr
22/22.11.2004

3. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare
Repartuii instalatie tnciilzire sediu Primiiria Cosmesti, comuna Cosmesti.judetul Galati.

4. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare
Reparatii tnvelitoare tabla Remiza PSI Cosmesti, comuna Cosmesti, judetul Galati.

5. Proiect de hotarare privind:Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatii
tnvelitoare tabla arhiva+magazle Primaria Cosmesti, comuna Cosmesti, judetul Galati.

6. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare
Reparatii tnvelitoare tabla dispensar uman Cosmesti, comuna Cosmesticjudetu! Galati.

7. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare
Reparatie tmprejmuire Parcul Tineretului din sat Cosmesti, comuna Cosme~ti,judetul Galati.

8. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare
Reparatie arhivii+magazie Primaria Cosmesti, comuna Cosmesti, judetul Galati.

9. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare
Reparatii interioare # exterioare, Dispensar uman sat Cosmestii-Vale, comuna Cosmesti, judetul
Galati.

10.Proiect de hotarare privind: Aprobarea Devizului general privind Amenajare platforma Piata
agroalimentarii; comuna Cosmesti, judetul Galati.

1l.Proiect de hotarare privind: Aprobarea Proiectului "Construire anexd # montare centrala
termica si instalatii aferente, la Scoala Gimnazlalii nr. 1 din sat Furcenii Noi, comuna Cosmesti,
judetul Galati".

12.Proiect de hotarare privind: aprobarea platii din bugetullocal al UAT Cosmesti a cotizatiei de
membru alAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii ECOSERV Galati pentru anul 2021.

13.Proiect de hotarare privind: aprobarea platii din bugetullocal al UAT Cosmesti a cotizatiei de
membru alAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul Regional Apa Galatipentru anul2021

14. Proiect de hotarare privind: Rectiflcarea bugetului local al comunei Cosmesti, judetu! Galati $i
a Bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021.

15.Proiect de hotarare privind: actualizarea Organigramei # Statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cosmesti, judetul Galati

j bari.J 1-·· - .

LaDISPOZITIA PRIMARULUI nr. 140/10.06.2021ANEXA Dr. 1
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PRE~EDINTEDE ~EDINTA:EMIL-CONSTANTIN BIRLADEANU
Demnitari de nivellocal: ION TUCHILUS- primarul comunei- prezent
Secretarul general al comunei: Cristina Zaharia - prezent
Invitati: FLOROIU EUGEN -SEF Birou financiar contabil-prezent
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr. 12112021, pentru data de 18.05.2021. ora 10.00.
$edinla are loc In sala mare a Caminului Cultural Furcenii Vechi. Mesele pentru participare
la sedinta, au fost asezate la distanta legala, toti domnii consilieri, primarul, viceprimarul,
secretarul general al comunei, economistul poarta masca inmod corespunzator pentru evitarea
oricaror riscuri de raspandire a coronavirusului.

Efectuarea prezentei s-a facut nominal de catre secretarul comunei. Sunt prezenti in sala 15
consilieri locali. Secretarul comunei da fiecarui Consilier Local cate 0 copie a Proiectului privind
rectificarea bugetului cu modificarile facute si cate 0 adresa din partea GAL Tecuci nr.
2024/2021 inregistrata la Registratura generala sub nr. 3166/2021 prin care se solicita comunei
Cosmesti, punerea la dispozitia GAL a 4 sali de clasa pentru demararea unui proiect social in
comuna,

Secretarul general al comunei constata ca este cvorum pentru tinerea sedintei, ca sedinta este
legal constituita si ca se poate desfasura conform legislatiei de stare de alerta in care ne aflam si
Regulamentului Consiliului Local aprobat prin Hotararea nr. 15/2021.

Secretarul general al comunei continua, spunand ca toate materialele necesare bunei
desfasurari a sedintei au fost aduse la cunostinta domnilor consilieri in format electronic si au

1. BALHUIDUMITRU PARTIDULSOCIAL DEMOCRAT P
2. BERBECIMARIN PARTIDULSOCIAL DEMOCRAT P
3. BIRLAnEANUEMIL-CONSTANTIN PARTIDULSOCIAL DEMOCRAT P
4. ClOT lOAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
5. COJOCARU COSTICA PARTIDULSOCIAL DEMOCRAT P
6. LIONTERADU PARTIDULSOCIAL DEMOCRAT P
7. PADUREFLORIN PARTIDULSOCIAL DEMOCRAT P
8. PODARUZAMFIRICA PARTIDULSOCIAL DEMOCRAT P
9. CACUMARIAN PARTIDULNATIONALLIBERAL P
10. CHIRITA VASILE PARTIDULNATIONALLIBERAL P
11. NUNUDORU PARTIDULNATIONALLIBERAL P
12. RADUGOGU PARTIDULNATIONALLIBERAL P
13. RO~CADAN PARTIDULNATIONALLIBERAL P
14. RO~CAMARICICA PARTIDULNATIONALLIBERAL P
15. MICUCORNEL PARTIDULMI~CAREA POPULARA P

Lista de prezenta :
Consilieri locali prezenti:

PROCESUL- VERBAL
al sediutei ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmesti,

judetul Galati din 25.03.2021, ora 10,00

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
-CONSILIUL LOCAL -



21 PV sedinta ordinara 18.05.2021

fost puse la dispozitia celor care le-au solicitat letric ~i care au venit ~i Ie-au ridicat de la sediul
institutiei. Precizeaza ca Anexele la trei proiecxte de hotarare au fost afisate doar pe site, fiind cu
un volum f. mare de pagini, ca s-a asteptat ca domnii consilieri sa vina la sediul Primariei pentru
a Ie consulta, dar nu a fost nimeni interesat. Secretarul comunei da cuvantul presedintelui de
sedinta -domnului Emil-Constantin Birladeanu.
Presedintele de sedinta cere domnilor consilieri sa consulte modificarea propusa la Proiectul de
rectificare a bugetului ~i sa se pronunte asupra lui prin vot. Toti domnii consilieri au votat pentru
aprobarea noii propuneri, fiind de acord cu modificarile. Au votat toti pentru aprobarea
proiectului.
DI presedinte da citire Ordinii de zi propusa de primar, conform anexei la Dispozitie. Domnul

Nunu spune ca lui nu-i convine sa primeasca materialele printate fata verso ca nu Ie intelege. Pe
o pagina este ceva ~i pe cealalta altceva. Nu vrea sa mai primeasca proiecte tara anexe. EI nu
doreste sa se uite pe site si a fost scris in Convocare ca anexele sunt afisate pe site si cine doreste
sa vina sa Ie consulte la sediul Primariei.
Nefiind alte propuneri si nici inscrieri la cuvant supune la vot Ordinea de zi in forma prezentata.

Toti cei 15 domni consilieri sunt pentru. Avand in vedere majoritatea de voturi <pentru>
(15), ordinea de zi va fi cum a fost propusa de domnul primar ~i adoptata de Consiliul
Local.

I. DI presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctol 1 al ordinii de zi: Insu~irea ~i
aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 22.04.2021.

Dl presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util si au fost afisate pe
site-ul institutiei pentru a Ie vedea fiecare. Se inscrie la cuvant domnul Ciot care spune ca a fost
consemnat foarte corect si cu acuratete toata sedinta precedenta. Exemplifica discursul domnului
Nunu, care afirma ca este consilier local doar din spirit civic, citandu-l pe domnul Grigorica, fost
consilier local, ca in aceasta comuna nu s-a facut nimic si ca nu are cu ce se lauda. EI se simte
jignit, ca si alti consilieri, ca sunt desconsiderati ca nu au lucrat in acesti ani. Toti care tree prin
comuns, apreciaza fata actuala a comunei, (Camin Cultural, drumuri, apa curenta, iluminat public,
s.a.), doar el este mereu nemultumit, desi nu face nimic pentru a schimba ceva. Cere domnului
primar, sa actualizeze comisia pentru verificarea lucrarilor in constructii si sa se ocupe inclusiv
de domnul Nunu, care a construit gardul pe domeniul public, (sa-l daramel), a ocupat 0 parte din
domeniul public, cine a ocupat samavolnic 0 suprafata de teren.

Domnul Nunu raspunde: "se pare ca avem criterii de calitate diferite. Va dau exemplu numai
Piata. S-au dat atatia bani, iar primarul a lasat sa se faca acolo niste poiate ca are nevoie de voturi.
Cine trece pe acolo nu stie ce este ... Apa?"? Apa e galbena, nu poate fi folosita, se fura apa cu
stiinta domnului primar, si nu face nimic, el nu are apa ca sunt persoane care fura apa", I se cere
de domnul primar, sa nominalizeze pe cine stie ca fura apa, sa poata transmite la Apa Canal.
Domnul primar ii spune domnului Nunu sa scrie ce a afrrmat pentru ail putea da injudecata pentru
calomnie. Se creeaza polemici care nu pot fi transcrise si presedintele cheama la ordine si la
subiect. Se pot discuta la ultimul punct. Nu mai sunt inscrieri la cuvant, drept pentru care supune
la vot pentru aprobarea si insusirea Procesului verbal al sedintei din 22.04.2021.
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Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri.
Prin urmare, Procesul verbal al sedintei din 22.04.2021 a (ost aprobat ~i Insu§it.
II.DI presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul2 al ordinii de zi: Proiect de

hotarare privind: aprobarea si tnsusirea inventarului bunurilor imobile care apartin
domeniului privat al comunei Cosmesti, judo Galati.

DI presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util si au fost afisate pe
site-ul institutiei pentru a le vedea fiecare. Comunica domnilor consilieri ca acest proiect se va
adopta cu votul majoritatii absolute a consilierilor locali. Nu sunt inscrieri la cuvant.

Dl presedinte de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea ~i tnsusirea
inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al comunei Cosmesti, judo
Galati:

Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri. Domnul Nunu spune ca este pentru dar nu-i
convine ca nu intelege nimic. Nu stie unde sunt bunurile.

Dl presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de
15 consilieri, Proiectul de hotiirare privind: aprobarea # tnsusirea inventarului bunurilor
imobile care apartin domeniului privat al comunei Cosmesti, judo Galati, a Cost adoptat. (n.r.
HCL 30 12021).

III. Dl presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul3 al ordinii de zi: Proiect de
hotarare privind: aprobarea documentatiilor necesare liciuuiel publice a suprafetei de 20000
mp situat in T1, Parcela 13,15,18, lot 2, comuna Cosmesti.fudetul Galali.

Dl presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util si au fost afisate pe
site-ul institutiei pentru a le vedea fiecare. Comunica domnilor consilieri ca acest proiect se va
adopta cu majoritatea absoluta a consilierilor locali in functie. Se inscrie la cuvant domnul Nunu
care spune ca la aprobarea unor astfel de concesionari, inchirieri sa se prevada ca aceste terenuri
sa fie redate cum au fost la predare. El face referire la un teren de la Gara, care a devenit 0 groapa
de gunoi. Sa se ia masuri sa nu se intample asa ceva ~i aici. Intervine secretarul comunei care
spune ca sunt trecute aceste sarcini in Caietul de sarcini si in documentatie. Veniti cu idei noi, in
timp util pentru a se putea opera modificarile la timp si punctual, conform prevederilor legale. Nu
mai sunt inscrieri la cuvant,

DI presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor
necesare licitatiei publice a suprafetei de 20000 mp situat In Tl,Parcela 13,15,18, lot 2, comuna
Cosmesti, judetul Galati.

Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri. Dl presedinte de ~edinta anunta ca, avand in
vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 15 consilieri, Proiectul de hotiirare privind:
aprobarea documentatiilor necesare licitatiei publice a suprafetei de 20000 mp situat in T1,
Parcela 13,15,18, lot 2, comuna Cosmesti.fudetul Galati, a Cost adoptat.(n.r. HCL 3112021).

IV. Dl presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul4 al ordinii de zi: Proiect de
hotarare privind: Aprobarea Proiectului tehnic ~i a Devizului general privind cheltuielile
necesare realiziirii obiectivului de investitii "imprejmuire amplasament teren multisport in sat
Furcenii Noi, comuna Cosmesti, judetul Galati".
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DI presedinte de sedinta anunta ea materialele au fost trimise in timp util ~iau fost afisate pe
site-ul institutiei pentru a le vedea fieeare. Comunica domnilor eonsilieri ca aeest proieet se va
adopta eu majoritate absoluta. Se inscriu la cuvant domnii Radu, Nunu, Balhui ~i Birladeanu.
Domnul Radu cere sa nu mai fie trimise materialele fata verso. Pe 0 parte a foii este fmalul unui
proieet, iar pe alta este inceputul altuia. Cere sa fie fata verso pe proieet, dar nu integral. Nu le-a
inteles. Revenind la proieet, de ee s-a facut un singur proieet? EI este de aeord eu proieetul, dar
nu este de aeord eu devizul. Daca erau doua proieete aproba unul ~i nu aproba pe al doilea ... dar
asa va fi impotriva aeestuia. EI a facut un gard eu resurse proprii, eu un veein ~inu l-a eostat asa
de mult. Ii mai explica ~i domnul eontabil in ee consta Devizul, care euprinde ~i eheltuieli de
proieetare si nu gasim eu preturi mai miei. Se discuta eontradietoriu, nu se poate transerie. Domnii
eonsilieri fae dialog inutil. Domnul Nunu reaminteste ~i alte proieete unde au fost greseli
si intreaba de ee nu se fae greselile pe minus??? Mai spune ea "noi nu yom vota pentru ea nu am
avut proiectul" . Domnul presedinte spune ea votul este nominal. "Eu nu voi vota!", nu la paehet,.
Fieeare voteaza dupa cum a studiat materialele. Domnul Nunu spune ea asta e bataia de joe a
primarului, "da-Ie mai doua hartii aeolo ... nu conteaza ... ", primarul raspunde ea toti eonsilierii
au fost invitati sa studieze materialele la primarie daca nu le pot vizualiza pe siteul eomunei, au
fost bibiliti de secretara ~idaca ehiar voiau sa-l citeasca, veneau de pe 12.05. sa ceara aeest proieet.
Au asteptat ziua sedintei, doar pentru a fi contra ~ia-I j igni. Cere domnului Nunu sa ofere respect.
Domnul Nunu spune ca va merge la secretara sa ceara un exemplar. Legea spune ea trebuie sa-i
dea lara sa eonteze cate foi sunt. Domnul Balhui spune ea domnul Nunu iubea toate proieetele
cand a intrat inpolitica in 2012 eu PSD. A sehimbat barea ~inu mai este nimie bun. Domnul Nunu
spune ca a fost 0 greseala, I se cere domnului Balhui sa treaca la subieet. Domnul presedinte spune
ea invita pe toti domnii eonsilieri sa mearga sa vada cum arata terenul eel nou, fiind aproape
finalizat. Domnul Radu spune ea a vazut, ea sunt numai resturi pe aeolo .... Se creaza iar polemiei
si hohote de ras si presedintele cheama la ordine pe toti.

Nu mai sunt inscrieri la cuvant,
DI presedinte de sedinta supune la vot proieetul de hotarare privind Aprobarea Proiectului

tehnic ~i a Devizului general privind cheltuielile necesare realizdrii obiectivului de investitii
"imprejmuire amplasament teren multisport in sat Furcenii Noi, comuna Cosmesti, judetul
Galati".

Au votat <pentru > un numar de 9 eonsilieri. Au fost 5 voturi impotriva-domnii Nunu, Chirita,
Cacu, Rosca, doamna Rosca si 1 abtinere-dl Radu, care precizeaza ca se abtine ca este prea mare
pretul, care se va eontabiliza la voturi <contra> conform prevederilor legale.

DI presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ea au votat <pentru > un numar de
9 consilieri, Proiectu/ de hotardre privind: Aprobarea Proiectului tehnic ~i a Devizului general
privind cheltuielile necesare realiziirii obiectivului de investttii "imprejmuire amplasament
teren multisport in sat Furcenii Noi, comuna Cosmesti, judetul Galati", a fost adoptat. (n.r.
BeL 2/2021).

V.DI presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctu.5 al ordinii de zi: Proieet de
hotarare privind: rectiflcarea bugetului de venituri §i cheltuieli al Comunei Cosmesti, judetul
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Galati pentru anul 2021. DI presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp
util ~iau fost afisate pe site-ul institutiei pentru a Ie vedea fiecare. Au aprobat la inceputul sedintei,
modificarea propusa. Cornunica domnilor consilieri ca acest proiect se va adopta cu majoritate
absoluta. Nu sunt inscrieri la cuvant.

DI presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind rectijicarea bugetului de
venituri # cheltuieli al Comunei Cosmesti.fudetul Gakui pentru anul2021.

Domnul Radu cere sa se parcurga mai usor cu voturile sa aiba timp secretarul sa consemneze
corect. Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri.

DI presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de
15 consilieri, Proiectul de hotarare privind: rectijicarea bugetului de venituri ~; cheltuieli al
Comunei Cosmesti, judetul Galati pentru anul 2021, a fost adoptat. (n.r. HCL 33/2021).

VI. DI presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul6 al ordinii de zi: Proiect de
hotarare privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare localii a comunei Cosmesti; judetul Galati,
pentru perioada 2021 - 2027.

DI presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp uti! ~i au fost afisate pe
site-ul institutiei pentru a Ie vedea fiecare. Cornunica domnilor consilieri ca acest proiect se va
adopta cu majoritate absoluta, Se inscrie la cuvant domnul Nunu, care spune ca localitatea asta
sta intepenita pentru ca primarul nu primeste investitori. A venit acum doi ani un investitor ~i a
cerut un teren pentru 0 fabrica de conserve, iar domnul primar nu i-a dat. Domnul Mardare nu a
primit. Ce strategie, cand oamenii au nevoie de salarii si de locuri de munca, Nu e nevoie de nici
o strategie, daca oamenii 0 duc mai bine. Primarul este vinovat ca nu da teren investitorilor.
Strategia se bazeaza pe pomeni, nu ... pe investitii ...

Nu mai sunt inscrieri la cuvant.
DI presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de

dezvoltare localii a comunei Cosmesti.judetul Galati, pentru perioada 2021- 2027.
Au votat <pentru > un numar de 10 consilieri. S-au abtinut domnii Rosca, Chirita, Radu, Nunu

~idoamna Rosca, care se vor contabiliza la voturi <contra> conform prevederilor legale. Domnul
Nunu spune ca restul nici nu stiu ce inseamna 0 Strategie. Se creaza iar polemici inutile.

DI presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de
10 consilieri, Proiectul de hotarare privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare localii a
comunei Cosmesti, judetul Galati, pentru perioada 2021 - 2027, a fost adoptat.(n.r. HCL
34/2021).

VII. Dl presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul7 al ordinii de zi: Proiect de
hotarare privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor sociale ale comunei Cosmesti,
judetul Galati, pentru perioada 2021- 2027.

DI presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util ~i au fost afisate pe
site-ul institutiei pentru a Ie vedea fiecare. Comunica domnilor consilieri ca acest proiect se va
adopta cu majoritate simpla, Nu sunt intrebari.
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SECRETAR GENERAL al COMUNEI COSME~TI,
CRISTINA ZAHARIA

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Emil-Constantin Birladeanu

DI presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobareaStrategiei de
dezvoltare a Serviciilor sociale ale comunei Cosmesti, judetul Galati,pentru perioada 2021 -
2027.

Au votat <pentru > un numar de 11 consilieri. S-au abtinut domnii Nunu, Chirita, Radu, ~i
Rosca, voturi care se vor contabiliza la voturi <contra> conform prevederilor legale.

DI presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de
11 consilieri, Proiectul de hotarare privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor
sociale ale comunei Cosmesti.judetut Galati,pentru perioada 2021 - 2027, a fost adoptat.(n.r.
HCL 35/2021).

VIII.DI presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul8 al ordinii de zi: intrebari,
interpelari ~iraspunsuri.

Se inscriu la cuvant domnii Micu, Radu, lista ramane deschisa.
Domnul Micu spune ca are trei lucruri de zis:
1) A citit cererea GAL Tecuci si crede ca este excelenta. Sa se ia atitudine ~i sa se colaboreze

cu acestia pentru punerea in practica a propunerii, fiind un beneficiu pentru comuna,
2) Cu privire la lucrurile bune din comuna: avem niste parcuri superbe. Fiind la Centrul de

vaccinare, au trecut pe aici multe personalitati si multi cetateni, care au apreciat foarte mult
cum arata. Dar nu suntem in stare sa intretinem, fiind de notorietate lipsa de bun simt ~i
faptul ca deja se strica ceea ce s-a facut, pentru ca nu ne implicam sa cerem cetatenilor sa
respecte bunurile care sunt pentru ei. Nu este vina administratiei ca nu se respecta nimic ci
este nevoie sa vorbim cu fiecare in parte pentru a respecta ce se face in comuna.

3) Sa se respecte Regulamentul Consiliului Local. Timp de vorbit ~i concret la subiect, pentru
a se putea consemna cuvantul fiecaruia, Daca nu, sa se aplice sanctiunile prevazute de
Regulament.

Domnul Radu spune ca are opinii diferite: "eu cred ca 0 sedinta de Consiliu trebuie sa tina ~i
o noapte pentru a face proiecte cat mai bune. Domnul primar spune mereu ca noi nu suntem
niciodata pentru. Am fost la multe proiecte pentru, dar nu am fost pentru angajarea domnului
Leahu, cum nu am fost nici pentru a-I da afara. Chiar daca nu muncea ~i era impotriva PSD.
Si acum, comuna sa-i dea 0 groaza de bani, nemunciti ~i nemeritati." Nu mai sunt inscrieri la
cuvant.
DI presedinte cheama la ordine si declara sedinta inchisa.
Secretarul general al comunei cere domnilor consilieri sa semneze in registrul de prezenta.

Continutul procesului-verbal se completeaza cu cele ale proiectelor de hotarare prezentate ~i
adoptate, precum si cu pontajul privind participarea la sedinta a consilierilor locali.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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