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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA COSMEŞTI 
-CONSILIUL LOCAL – 

PROCESUL-VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmeşti,  

judeţul Galaţi din 18.06.2021, ora 10,00 
Lista de prezenţă : 
Consilieri locali prezenţi: 
1. BALHUI DUMITRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P 
2. BERBECI MARIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P 

3. BÎRLĂDEANU EMIL-CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P 
4. CIOT IOAN  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P 
5. COJOCARU COSTICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P 

6. LIONTE RADU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P 
7. PĂDURE FLORIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P 
8. PODARU ZAMFIRICA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P 

9. CÂCU MARIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL P 
10. CHIRIȚĂ VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL P 

11. NUNU DORU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL P 
12. RADU GOGU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL P 
13. ROȘCA DAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL P 

14. ROȘCA MARICICA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL P 
15. MICU CORNEL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ P 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: EMIL-CONSTANTIN BÎRLĂDEANU 
Demnitari de nivel local: ION TUCHILUŞ- primarul comunei- prezent 
Secretarul general al comunei :  Cristina Zaharia - prezent 
Invitaţi: FLOROIU EUGEN –ŞEF Birou financiar contabil-prezent 
Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 140/2021, pentru data de 18.06.2021, ora 10.00.  
Ședinţa are loc în sala mare a Căminului Cultural Furcenii Vechi. Mesele pentru participare 
la ședință, au fost așezate la distanța legală, toți participanții poartă masca în mod corespunzător 
pentru evitarea oricăror riscuri de răspândire a coronavirusului.  
       Efectuarea prezenţei s-a făcut nominal de către secretarul comunei. Sunt prezenți în sală 15 
consilieri locali.  
       Secretarul general al comunei constată că este cvorum pentru ţinerea şedinţei, că ședința este 
legal constituită şi că se poate desfăşura conform legislaţiei de stare de alertă în care ne aflăm și 
Regulamentului Consiliului Local aprobat prin Hotărârea nr. 15/2021.  
       Secretarul general al comunei  continuă, spunând că toate materialele necesare bunei 
desfăşurări a şedinţei au fost aduse la cunoştinţa domnilor consilieri în format electronic și au 
fost puse la dispoziția celor care le-au solicitat letric și care au venit și le-au ridicat de la sediul 
instituției. Secretarul comunei dă cuvântul președintelui de ședință –domnului Emil-Constantin 
Bîrlădeanu.  
   Dl presedinte dă citire Ordinii de zi propusă de primar, conform anexei la Dispoziție.   
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   Nefiind alte propuneri și nici înscrieri la cuvânt supune la vot Ordinea de zi în forma prezentată.     

Toți consilierii locali votează pentru.  

    Având în vedere  majoritatea de voturi <pentru> (15),  ordinea de zi va fi cum a fost 

propusă de domnul primar și adoptată de Consiliul Local.  

 Se constată că în sala de ședință este directorul Școlii Gimanziale din Cosmești- dna Mititelu, 

care dorește să comunice Consiliului Local că investiția,- preconizată pentru Grădinița din 

Cosmești, de schimbare a centralei termice, depășită de ani și uzură-, necesită finanțare 

suplimentară față de ce a fost aprobat în bugetul comunei, ca urmare a modificărilor prețurilor la 

materiale și a nevoii de a achiziționa și monta în plus față de cele programate, a unui coș de fum 

exterior, cel vechi nefiind conform legislației în materie de protecție la incendiu. Nu poate solicita 

adoptarea unei hotărâri în acest sens acum, dar, spune doamna director, lasă acum domnului șef 

contabil documentele necesare și cere doar Consiliului Local să își dea acordul pentru această 

finanțare. Precizează că suplimentarea ar trebui să fie de 11 mii lei și că nu dorește să stea la toată 

ședința. Domnii consilieri spun că sunt de acord, dar se va aproba la o ședință ulterioară.  

I. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea și 

însușirea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local  Cosmeşti, judeţul Galaţi din 

18.05.2021 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care supune la vot pentru aprobarea și însușirea 

Procesului verbal al ședinței din 18.05.2021.   

Au votat <pentru > un număr de 15 consilieri.   

Prin urmare, Procesul verbal al ședinței din 18.05.2021 a fost aprobat și însușit.  

II. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 2   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: aprobarea organizării licitației publice pentru punerea în aplicare a Deciziei 

Civile nr. 219/22.06.2018 a Tribunalului Vrancea și a Hotărârii Consiliului Local Cosmești nr 

22/22.11.2004. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu votul majorității  absolute a consilierilor locali.  
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Se înscrie la cuvânt domnul Radu care spune că nu va vota acest proiect, se va abține, deoarece 

el consideră că fostul prorietar al terenului, chiar dacă nu a cumpărat legal și a fost anulat actul de 

vânzare întocmit în 2004, ar trebui să aibă drept de preempțiune, deoarece el a fost proprietar 10 

ani și a cheltuit pentru asta. Ce se va întâmpla cu persoana păgubită? Domnul Nunu dorește să 

știe care este cvorumul cu care se va aproba această hotărâre. Răspunde secretarul general că se 

va adopta cu majoritate absolută, fiind vorba doar de documentația necesară efectuării 

licitației(aprobare Raport de evaluare actualizat,  comisia de licitație și documentația prevăzută 

de lege). Vânzarea a fost aprobată prin HCL 22/2004 de către Consiliul Local, iar acest proiect 

este doar pentru aprobarea documentelor necesare licitației publice.  Secretarul general atrage 

atenția că este nevoie de nominalizarea a doi membri pentru comisia de licitație și a unui supleant. 

Domnul Radu spune că de ce nu se aprobă întâi licitația și pe urmă comisia? Răspunde secretarul, 

pentru că acest proiect nu este despre licitație,  ci despre Raportul de evaluare, comisia de licitație 

și documentele licitației. În articolele proiectului sunt delimitate aceste acțiuni. Vânzarea a fost 

aprobată de Consiliul Local în anul 2004, Instanța a dispus punerea ei în aplicare precizând clar: 

,,prin licitație publică, fără a stabili în caietul de sarcini a unui drept de preempțiune”, iar Consiliul 

Local are în fața sa un proiect pentru aprobarea acestora. 

Domnul Bîrlădeanu propune pe domnișoara Podaru pentru a fi președinte și membru, iar 

domnul Lionte propune pe domnul Pădure pentru a fi membru și pe domnul Micu pentru a fi 

supleant. Nu sunt alte propuneri și se votează în particular pentru fiecare în parte, cu 9 voturi 

pentru și 6 împotrivă(Nunu Doru, Radu Gogu, Câcu Marian, Roșca Dan, Roșca Maricica și Chiriță 

Vasile), fiind astfel nominalizați membrii Consiliului Local pentru comisia de licitație, care va fi 

desemnată prin Dispoziție a primarului.  

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 

licitației publice pentru punerea în aplicare a Deciziei Civile nr. 219/22.06.2018 a Tribunalului 

Vrancea și a Hotărârii Consiliului Local Cosmești nr 22/22.11.2004. 

Au votat <pentru > un număr de 10 consilieri. S-a abținut domnul Câcu și domnul Roșca 

Dan(voturi contabilizate la voturi împotrivă) și au votat împotrivă domnii Nunu, Radu și Chiriță. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

10 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: aprobarea organizării licitației publice pentru 

punerea în aplicare a Deciziei Civile nr. 219/22.06.2018 a Tribunalului Vrancea și a Hotărârii 

Consiliului Local Cosmești nr 22/22.11.2004, a fost adoptat.(n.r. HCL 36 /2021).  
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III. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 3   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparații instalație 

încălzire sediu Primăria Cosmesti, comuna Cosmești, județul Galați. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție. Se înscrie la cuvânt domnul Nunu 

care spune că studiind devizele a constatat că se continuă cheltuirea banului public în mod 

discreționar și iresponsabil. La dispensarul din Cosmeștii-Vale(căruia lui îi este rușine să-i spună 

dispensar) nu se justifică cheltuirea a 12000 de euro. I se atrage atenția că devizele sunt în lei. La 

Parcul din Cosmești el a văzut un gard în spate spre mal, construit neconform, cu niște stâlpi de 

beton puși în niște guguloaie, acum ce se vrea? Altele? I se cere să vină la proiect și să aprecieze 

că se poate discuta la fiecare proiect în parte. Domnul Nunu spune că toate sunt doar pentru a 

cheltui banii comunei iresponsabil. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.   

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Devizului 

general privind cheltuielile necesare Reparații instalație încălzire sediu Primăria Cosmesti, 

comuna Cosmești, județul Galați. 

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri.  S-a abținut domnul Nunu, vot considerat 

împotrivă.  

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

14 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile 

necesare Reparații instalație încălzire sediu Primăria Cosmesti, comuna Cosmești, județul 

Galați, a fost adoptat.(n.r. HCL 37/2021).  

IV. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 4   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparații 

învelitoare tablă Remiza PSI Cosmesti, comuna Cosmești, județul Galați. 

 Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu majoritate  absolută.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.  
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     Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Devizului 

general privind cheltuielile necesare Reparații învelitoare tablă Remiza PSI Cosmesti, comuna 

Cosmești, județul Galați. 

 Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut domnul Nunu, care se va contabiliza 

la voturi <contra > conform prevederilor legale.  

      Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

14 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile 

necesare Reparații învelitoare tablă Remiza PSI Cosmesti, comuna Cosmești, județul Galați , 

a fost adoptat.(n.r. HCL 38/2021).  

V. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 5   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparatii 

învelitoare tablă arhiva+magazie Primaria Cosmesti, comuna Cosmești, județul Galați.  

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe site-

ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va adopta 

cu majoritate  absolută. Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Devizului 

general privind cheltuielile necesare Reparatii învelitoare tablă arhiva+magazie Primaria 

Cosmesti, comuna Cosmești, județul Galați. 

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut domnul Nunu.  

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

14 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile 

necesare Reparatii învelitoare tablă arhiva+magazie Primaria Cosmesti, comuna Cosmești, 

județul Galați, a fost adoptat.(n.r. HCL 39/2021).  

VI. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 6   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparații 

învelitoare tablă dispensar uman Cosmesti, comuna Cosmești, județul Galați. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu majoritate  absolută.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.  
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Devizului 

general privind cheltuielile necesare Reparații învelitoare tablă dispensar uman Cosmesti, 

comuna Cosmești, județul Galați. 

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut dnul Nunu, care se va contabiliza la 

voturi <contra > conform prevederilor legale.  

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

14 consilieri,  Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile 

necesare Reparații învelitoare tablă dispensar uman Cosmesti, comuna Cosmești, județul 

Galați, a fost adoptat.(n.r. HCL 40/2021).  

VII.  Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 7   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparație 

împrejmuire Parcul Tineretului din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu majoritate  absolută. Nu sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Devizului 

general privind cheltuielile necesare Reparație împrejmuire Parcul Tineretului din sat 

Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați. 

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut domnul Nunu, vot care se va 

contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

14 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile 

necesare Reparație împrejmuire Parcul Tineretului din sat Cosmești, comuna Cosmești, 

județul Galați, a fost adoptat.(n.r. HCL 41/2021).  

VIII.  Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 8   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparație 

arhivă+magazie Primăria  Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu majoritate  absolută. Nu sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Devizului 

general privind cheltuielile necesare Reparație arhivă+magazie Primăria  Cosmești, comuna 

Cosmești, județul Galați. 

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut domnul Nunu, vot care se va 

contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

14 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile 

necesare Reparație arhivă+magazie Primăria  Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați, a 

fost adoptat.(n.r. HCL 42/2021).  

IX. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 9   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare Reparații interioare 

și exterioare, Dispensar uman sat Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu majoritate  absolută. Nu sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Devizului 

general privind cheltuielile necesare Reparații interioare și exterioare, Dispensar uman sat 

Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați. 

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut domnul Nunu, vot care se va 

contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

14 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind cheltuielile 

necesare Reparații interioare și exterioare, Dispensar uman sat Cosmeștii-Vale, comuna 

Cosmești, județul Galați, a fost adoptat.(n.r. HCL 43/2021).  

X. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 10   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind Amenajare platforma Piața 

agroalimentară,  comuna Cosmești, județul Galați. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu majoritate  absolută. Nu sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Devizului 

general privind Amenajare platforma Piața agroalimentară,  comuna Cosmești, județul Galați. 

Au votat <pentru > un număr de 13 consilieri. S-a abținut domnul Nunu, vot care se va 

contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale și a votat împotrivă domnul Roșca. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

13 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Devizului general privind Amenajare 

platforma Piața agroalimentară,  comuna Cosmești, județul Galați, a fost adoptat.(n.r. HCL 

44/2021).  

XI. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 11   al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind: Aprobarea Proiectului ,,Construire anexă și montare centrală termică și 

instalații aferente, la Școala Gimnazială nr. 1 din sat Furcenii Noi, comuna Cosmești, județul 

Galați”. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 

site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 

adopta cu majoritate  absolută. Nu sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea Proiectului 

,,Construire anexă și montare centrală termică și instalații aferente, la Școala Gimnazială nr. 

1 din sat Furcenii Noi, comuna Cosmești, județul Galați”. 

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut domnul Nunu, vot care se va 

contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 

14 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Proiectului ,,Construire anexă și 

montare centrală termică și instalații aferente, la Școala Gimnazială nr. 1 din sat Furcenii Noi, 

comuna Cosmești, județul Galați”, a fost adoptat.(n.r. HCL 45/2021).  

XII. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 12   al ordinii de zi: Proiect de 
hotărâre privind: aprobarea plății din bugetul local al UAT Cosmești a cotizației de membru  al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați pentru anul 2021. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 
site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 
adopta cu majoritate  absolută.  

Nu sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății din 
bugetul local al UAT Cosmești a cotizației de membru  al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați pentru anul 2021. 

Au votat <pentru > un număr de 12 consilieri. S-a abținut domnul Nunu, vot care se va 
contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale și au fost împotrivă domnul Chiriță 
și doamna Roșca. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 
12 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: aprobarea plății din bugetul local al UAT Cosmești 
a cotizației de membru  al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați pentru 
anul 2021, a fost adoptat.(n.r. HCL 46/2021).  

XIII. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 13   al ordinii de zi: Proiect de 
hotărâre privind: : aprobarea plății din bugetul local al UAT Cosmești a cotizației de membru  
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galați pentru anul 2021. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 
site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 
adopta cu majoritate  absolută. Se înscrie domnul Radu care spune că apa s-a băgat prin eforturile 
comunei și s-a dat degeaba la Apă Canal. Noi cotizăm, se va face canalizare, dar lucrările care se 
fac sunt de proastă calitate, pentru care va suferi toată comuna. Se creează polemici despre 
calitatea lucrărilor care se fac în comună, că noi cotizăm dar nu suntem reprezentați acolo și ar 
dori să știm când se vor repara străzile stricate după lucrările de canalizare. Răspunde primarul că 
vor fi făcute în timp util. Domnul Radu spune că primarul și primăria trebuie să se implice să fie 
făcute reparații unde s-au stricat străzile. Face comparație cu țările civilazate ale lumii unde se 
lasă după lucrări cum era înainte. Domnul Nunu spune că apa este de foarte proastă calitate și 
nimeni nu ia atitudine. Nu mai sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind : aprobarea plății din 
bugetul local al UAT Cosmești a cotizației de membru  al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galați pentru anul 2021. 

Au votat <pentru > un număr de 9 consilieri. S-a abținut Chiriță, Câcu, Radu voturi care se 
vor contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale și au votat împotrivă Nunu, Roșca 
Dan și Roșca Maricica. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 
9 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: : aprobarea plății din bugetul local al UAT Cosmești 
a cotizației de membru  al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Regional Apă 
Galați pentru anul 2021, a fost adoptat.(n.r. HCL 47/2021).  

XIV. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 14   al ordinii de zi: Proiect de 
hotărâre privind: Rectificarea bugetului local al comunei Cosmești, județul Galați și a 
Bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii  pe anul 2021. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 
site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 
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adopta cu majoritate  absolută. Dă cuvântul domnului Floroiu care citește încă o dată din Referatul 
de aprobare a primarului despre rectificare. Nu sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind Rectificarea bugetului 
local al comunei Cosmești, județul Galați și a Bugetului finanțat integral sau parțial din 
venituri proprii  pe anul 2021. 

Au votat <pentru > un număr de 13 consilieri. S-au abținut domnii Nunu și Roșca Dan, voturi 
care se vor contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 
13 consilieri, Proiectul de hotărâre privind: Rectificarea bugetului local al comunei Cosmești, 
județul Galați și a Bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii  pe anul 2021, a 
fost adoptat.(n.r. HCL 49/2021).  

XV. Dl. preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 15   al ordinii de zi: Proiect 
de hotărâre privind: actualizarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cosmești, județul Galați. 

Dl preşedinte de şedinţă anunţă că materialele au fost trimise în timp util  şi au fost afișate pe 
site-ul instituției pentru a le vedea fiecare. Comunică domnilor consilieri că acest proiect se va 
adopta cu majoritate  absolută. Nu sunt întrebări și nici înscrieri la cuvânt.      
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Organigramei 
și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cosmești, județul 
Galați. 

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut dnul Nunu, vot care se va 
contabiliza la voturi <contra > conform prevederilor legale.  
Dl preşedinte de şedinţă anunţă că, având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 14 
consilieri, Proiectul de hotărâre privind: actualizarea Organigramei și Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cosmești, județul Galați, a fost adoptat.(n.r. 
HCL 49/2021). 

XVI. Dl preşedinte de şedinţă propune să se treacă la  punctul 16   al ordinii de zi: Întrebări, 
interpelări şi răspunsuri. 

Se înscrie la cuvânt dnul Roșca. Lista rămâne deschisă.  
Domnul Roșca spune că sunt probleme pe strada Siretului cu iluminatul stradal. Domnul 

Bîrlădeanu spune că nu a sesizat nimeni dar se vor lua măsuri. A doua întrebare este, când se va 
finaliza asfaltarea pe strada Siretului? Răspune domnul primar: ,,cât de repede se va putea”.  

Dl preşedinte declară şedinţa închisă.   
Secretarul general al comunei cere domnilor consilieri să semneze în registrul de prezenţă. 

Conţinutul procesului-verbal se completează cu cele ale proiectelor de hotărâre prezentate şi 
adoptate, precum şi cu pontajul privind participarea la şedinţă a consilierilor locali.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL al COMUNEI COSMEȘTI, 

         Emil-Constantin Bîrlădeanu                                                                      CRISTINA ZAHARIA  


