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                      In conformitate cu prevederile art.133,alin.2, lit.a, art.137 pct.1 si 2 si art.138 
alin.1,2 si 3 din OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare ,in ziua de 24 septembrie 2020,ora 10.00 ,a fost convocat Consiliul Local al comunei 
Bordei Verde ,in sedinta extraordinara ,care a avut loc in aer liber,in parcul din fata 
Primariei,motivat de faptul ca in Sala de sedinte a CL functioneaza BEC nr.7 Bordei Verde,iar in
Sala de sport a fost infiintata Sectia de votare nr.166 Bordei Verde  si tot-odata ca masura de 
respectare a distantei sociale .
                      La sedinta a participat: d-nul  Dumitru Rotaru  in calitate de primar al comunei 
Bordei Verde ;
                      Inaintea inceperii lucrarilor sedintei,secretarul comunei precizeaza faptul ca 
potrivit proiectului de hotarare initiat,trebuie sa fie ales un nou presedinte de sedinta pentru luna 
noiembrie.
                      In urma precizarii facuta de secretarul general al comunei,consilierii locali l-au ales
ca presedinte de sedinta cu majoritate de voturi pe d-nul consilier local Petrea Aurel.
                      D-nul consilier local Petrea Aurel,ales presedinte de sedinta,preia lucrarile sedintei 
si arata in cuvantul sau  ca sedinta Consiliului Local este legal constituita,fiind prezenti la sedinta
10 consilieri din totalul de 11, alesi in cadrul Consiliului Local Bordei Verde. Domnul consilier 
local Miclaru Angelica  lipsind de la sedinta din motive profesionale .
                      In continuare ,se da cuvantul domnului Viorel Zodila,secretarul comunei Bordei 
Verde,care in cuvantul sau,inaintea inceperii lucrarilor sedintei prezinta, procesul verbal al 
sedintei anterioare pe care il prezinta si il pune ulterior la dispozitia consilierilor locali .
                      Intrucat nu au fost obiectii cu privire la cele consemnate in procesul verbal al 
sedintei anterioare,este supus la vot si se aproba de catre consilierii prezenti la sedinta.                 
                      In continuare presedintele de sedinta d-nul Petrea Aurel ,prezinta ordinea de zi a 
sedintei,cu precizarea ca respectiva ordine de s-a suplimentat cu inca doua proiecte de hotarari 
dupa cum urmeaza: 
              
              1.Proiect de hotarare privind -  alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2020;

            2. Proiect de hotarare privind- rectificarea bugetului local pentru anul fiscal 2020;

            3. Proiect de hotarare suplimentar privind – aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 

unui mijloc fix-Dacia berlina 1310,din patrimoniul comunei Bordei Verde,judetul Braila;



            4. Proiect de hotarare suplimentar privind -aprobarea inchirierii prin licitatie publica 

deschisa,organizata potrivit legii,a unor terenuri intravilane din domeniul privat al comunei 

Bordei Verde,judetul Braila.

            
           -  La primul punct al ordinei de zi privind;alegerea presedintelui de sedinta pe luna 

septembrie,asa cum s-a precizat mai sus,a fost ales presedinte de sedinta cu unanimitate de 

voturi,domnul consilier local Petrea Aurel;

           - La punctul doi al ordinei de zi privind Rectificarea bugetului local pentru anul fiscal 

2020,presedintele de sedinta d-nul Petrea Aurel prezinta detaliat Raportul de specialitate 

intocmit de compartimentul financiar contabil,motivate de faptul ca d-na contabil a unitatii 

Lungu Valerica se afla plecata in C.O. in ziua respective;

                In urma prezentarilor  si precizarilor facute de antivorbitori ,cat si discutiilor purtate de
consilierii locali,presedintele de sedinta d-nul Petrea Aurel ,supune la vot prezentul proiect de 
hotarare,proiect ce a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

             -La punctul trei ,suplimentar pe ordinea de zi ia cuvantul d-nul viceprimar Petrea 
Aurel,care precizeaza faptul ca in parcul auto al Primariei comunei Bordei Verde se afla un 
autoturism marca Dacia 1310,an fabricatie 2003,care a fost primita fara plata de la Parchetul 
Braila ,pe baza de process verbal de predare-primire. In urma unor analize si tinand cont de 
faptul ca respectivul autoturism nu mai este utilizat in ultima vreme,s-a hotarat conform 
prevederilor HGR nr.841/1998 privind procedura de transmitere fara plata si de valorificare a 
bunurilor apartinand institutiilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare,sens in care s-
au facut adrese catre trei UAT-uri in vederea transmiterii fara plata a autoturismului, care in 
urma carora s-au trimis raspunsuri oficiale ca nu sunt deacord cu transmiterea fara plata a 
autoturismului Dacia 1310, fapt ce a condus la evaluarea bunului si propunerea de vanzare prin 
licitatie publica deschisa organizata conform legii.

                In urma prezentarilor  si precizarilor facute ,cat si discutiilor purtate de consilierii 
locali,presedintele de sedinta d-nul Petrea Aurel ,supune la vot prezentul proiect de 
hotarare,proiect ce a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

            -   La punctul punctul patru suplimentar pe ordinea de zi ia cuvantul tot domnul 
viceprimar Petrea Aurel ,care arata faptul ca la nivelul localitatii Constantin Gabrielescu,exista 
doua terenuri intravilane ,din domeniul privat al comunei,care pot fi inchiriate contra unor 
sume de bani care se pot face venit la bugetul local al comunei. In acest sens cele doua terenuri 
in suprafata de 2.141 mp si 1.159 mp au fost evaluate in vederea scoaterii la licitatie publica 
deschisa conform legii in vederea inchirierii. 



                In urma prezentarilor  si precizarilor facute ,cat si discutiilor purtate de consilierii 
locali,presedintele de sedinta d-nul Petrea Aurel ,supune la vot prezentul proiect de 
hotarare,proiect ce a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

              Diverse:

- D-nul consilier local Gainaru Costel- cu cei care nu-si intretin vetrele din intravilanul 

localitatilor si portiunile de teren din fata gospodariilor sa se ia masuri in acest sens; - 

D-nul Primar – se va analiza situatia se vor trimite notificari si se vor lua masuri prin 

punerea in aplicare a sanctiunile  aprobate de CL;

- D-nul consilier local Gurau Relu-Sorinel – propune implementarea unui proiect 

referitor la reabilitarea drumurilor Agricole; - D-nul Primar – se va avea in vedere 

propunerea d-stra; - D-nul viceprimar Petrea Aurel- la finalizarea cadastrului si 

inscrierile in cartea funciara se vor putea demara proiecte pentru reabilitarea 

drumurilor Agricole;

- D-nul consilier local Gainaru Costel – reabilitare Camin Cultural Liscoteanca – D-nul 

Primar,va urma;

- Tot domnul primar aduce la cunostinta faptul ca Proiectul de investitie al Coridorului 

de drum Gulianca-Viziru ,se va recontracta ,probabil constructorul initial nu s-a tinut 

de treaba

               Nemai fiind nimic de obiectat,presedintele de sedinta,aduce la cunostinta faptul ca 
discutiile au fost epuizate in sedinta de azi,drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal 
in doua exemplare.  

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA,
               Aurel Petrea                                                            SECRETAR GENERAL U.A.T
                                                                                                                Viorel Zodila


