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PROCES-VERBAL

Privind desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului local Baraganul din data de 27.04.2018

Sunt prezenti la sedinta 13 consilieri local! din 13 in functie. Convocarea s-a facut in scris.

D-nul Primar: In baza Dispozitiei nr. 106 din 18.04.2018 se convoaca Consiliul Local Baraganul
in §edinta ordinara publica de lucru in data de 27.04.2018 , ora 09,00 in sala de §edin{e a
Consiliului Local Baraganul.
D-l Primar: d-le presedinte va rog sa prezentati proiectul ordinii de zi.

D-nul presedinte de sedinta Cheles Nelu Dumitru: voi prezinta proiectul ordinii de zi:
Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local
Baraganul din data de 30.03.2018;

2. Proiect de hotarare privind ; aprobarea Protocolului de colaborare dintre U.A.T.
comuna Baraganul si Asociatia "Carari de Baragan" -ini{iator-d-l primar;

3.Alte probleme

D-nul presedinte de sedinta Cheles Nelu Dumitru: daca mai nu mai sunt propuneri pentru
suplimentarea ordinii de zi, supun la vot ordinea de zi anuntata. Cine este pentru?
Voturi pentru: 13
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 13 voturi pentru, ordinea de zi anuntata.

D-nul presedinte de sedinta Cheles Nelu Dumitru: Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: supunerea
spre aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Baraganul din data de
30.03.2018. Cine este pentru?
Voturi pentru: 13
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 13 voturi pentru, procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Baraganul
din data de 30.03.2018.
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D-nul presedinte de sedinta Cheles Nelu DumitrurTrecem la punctul 2 al ordinii de zi: supunerea
spre aprobare a Proiect de hotarare privind ; aprobarea Protocolului de colaborare dintre U.A.T.
comuna Baraganul si Asociatia "Carari de Baragan" -initiator-d-1 primar;

Discutii:

D-l consilier Zotoi Neculai: Propun ca la art.l din Protocol sa se precizeze faptul ca, U.A.T. comuna Baraganul
judetul Braila, participa cu spatiul situat in incinta Caminului Cultural din comuna Baraganul judetul Braila, in
vederea realizarii a doua expozitii, una de Etnografie si cealalta intitulata"Arc peste Timp" ce va avea ca obiect
expunerea de fotografii si alte material documentare din primul si al doilea Razboi Mondial iar art.3, la punctul
3.1 sa faca referire tot la cele doua expozitii si la punctul 3.2 paragraful 2 sa se mentioneze faptul ca expozitile
vor fi deschise in termen de 2 luni de la semnarea protocolului.

D-l consilier Zotoi Neculai: Pentru ce se foloseste suma alocata de 12.000 lei

D-nul PrimarPentru asigurarea materialelor necesare organizarii expozitiilor pentru laminarea
documentelor dar suma cheltuita poate fi mai mica decat suma alocata.

D-l consilier Zotoi Neculai: In urma cu aproximativ 4 luni in urma s-a votat organizarea unei expozitii
Etnografice la Caminul Cultural Baraganul.

D-nul Primar: S-a formulat o cerere de finantare de la bugetul local in vedere achizitionarii de
exponate , dar in lipsa unei persoane cu specialitate juridica nu s-a putut solutiona, speram ca in viitorul
apropiat sa identificam o solutie legala pentru a putea achizitiona materiale de natura etnografica.

D-l consilier Zotoi Neculai: Actiunile premergatoare Marii Uniri din anul 1918 s-au intins pe perioada Martie -
Decembrie 1918.
D-nul Primar: In acest moment expozitia de Etnografie nu se poate organiza,in schimb se poate
organiza expozitia de fotografii "Arc peste Timp"
D-nul consilier Bracaciu: Votam de principiu, pentru urganizarea ambelor expozitii, nefiind
obligatoriu ca ele sa fie deschise simultan.
D-nul presedinte de sedinta Clo§ca Gheorghe: daca nu mai sunt probleme de ridicat, supun la vot
acest proiectul de Hotarare, cu modificarile propuse de d-nul consilier Zotoi Cine este pentru ?
Voturi pentru: 13
Voturi impotriva: 0
Abtmeri: 0

Se aproba cu 13 voturi pentru. Se emite H.C.L. Nr. 22 din 27.04.2018 privind: aprobarea
Protocolului de colaborare dintre U.A.T. comuna Baraganul si Asociatia "Carari de
Baragan,(cu modificarile propuse de d_nul consilier Zotoi) inifiator-d-l primar;

D-nul presedinte de sedinta Cheles Nelu DumitrutTrecem la punctul 3 al ordinii de zi: .Alte problem

D-l consilier Vasile Marius: Crescatorii de ovine sa nu mai detina efective de suine (porci) la stana, motivat de
faptul ca acestia in libertate produc pagube foarte mari, iar in cazul in care totusi acestia exista sa fie tinuti in
tarcuri si sa nu fie lasati in libertate.

D-l consilier Zotoi Neculai: Exista legislatie in acest sens?
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D-nul Primar: Da, tine de respectarea proprietatii.
D-1 consilier Preda MihahCiobanii vor fi instiintati in scris cu privire la aceste aspect.

D-nul presedinte de sedinta Cheles Nelu Dumitru: Deoarece nu mai sunt probleme de discutat,
declar incheiata sedinta Consiliului Local Baraganul din data de 27.04.2018.
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