
                                                                     JUDETUL BRAILA

                                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORDEI VERDE

                                                                  PROCES – VERBAL

                                                            incheiat astazi 08 .09. 2020

                      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 8 septembrie 2020,ora 10.00 ,a fost convocat Consiliul Local al comunei 
Bordei Verde ,in sedinta ordinara ,care a avut loc in Sala de sport ,ca masura de respectare a 
distantei sociale si motivat de faptul ca in Sala de sedinte a Consiliului Local Bordei Verde 
functioneaza Biroul electoral de circumscriptie nr.7 Bordei Verde.
                      La sedinta au participat: d-nul  Dumitru Rotaru  in calitate de primar al comunei 
Bordei Verde si d-na Lungu Valerica in calitate de contabil al entitatii ;
                      Facand prezenta consilierilor locali,secretarul general al comunei a constatat faptul 
ca d-nul consilier local Miclaru Angelica, presedinte de sedinta,lipseste de la sedinta,neavand in 
acest sens depusa si inregistrata nici o motivare in acest sens,drept pentru care s-a adus la 
cunostinta consilierilor locali prezenti la sedinta prevederile art.123,alin.3 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administartiv,cu modificarile si completarile ulterioare;
                      Consilierii locali l-au ales ca presedinte de sedinta,cu unanimitate de voturi pe 
domnul consilier local Gurau Relu Sorinel, care a preluat lucrarile sedintei;
                      D-nul consilier local Gurau Relu Sorinel,ales presedinte de sedinta, 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  necunoscute.
                      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 Gurau Relu Sorinel face precizarea ca 
ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata cu inca doua proiecte de hotarari ,prezentand in acest 
sens ordinea de zi a sedintei,dupa cum urmeaza: 
              
              1.Proiect de hotarare privind : Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltueli pe 
anul 2020 si listei de investitii aferente pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023 ;

              2. Proiect de hotarare suplimentar privind : alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta 
din data de 08.09.2020  ;

              3. Proiect de hotarare suplimentar privind: Modificarea si completarea  H.C.L. nr. 52 din 
25.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 



investitie,,Reabilitare Cabinet medical din localitatea Bordei Verde,comuna Bordei 
Verde,judetul Braila’’

             Avand in vedere faptul ca  presedinte de sedinta a fost ales cu unanimitate de voturi d-
nul Gurau Relu-Sorinel, da cuvantul pentru punctul initial al ordinei de zi privind ,,aprobarea 
rectificarii Bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020 si listei de investitii aferente pentru 
anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023’’ d-nei contabil al entitatii Lungu Valerica,care in 
cuvantul sau prezinta detaliat documentele normative in baza carora a avut loc rectificarea 
bugetara,cat si raportul de specialitate intocmit in acest sens;

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

            
             La urmatorul punct introdus suplimentar pe ordinea de zi privind ,,modificarea si 

completarea H.C.L. nr.52 din 25.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici,pentru obiectivul de investitie,, Reabilitare Cabinet medical din localitatea Bordei 

Verde,comuna Bordei Verde,judetul Braila’’,presedintele de sedinta da cuvantul  d-lui 

viceprimar Petrea Aurel,care in cuvantul sau precizeaza faptul ca in data de 21.08.2020 a fost 

depusa la Consiliul Judetean Braila, documentatia obiectivului de investitie amintit mai sus,iar in

urma verificarilor facute de membrii grupului tehnic al Consiliului Judetean Braila,s-a constatat 

faptul ca asupra documentatiei deja depuse trebue facute anumite modificari/completari,fapt 

consemnat prin adresa nr.16914/26.08.2020,comunicata de Consiliul Judetean Braila . 

              Fata de cele aratate mai sus  domnul viceprimar Petrea Aurel motiveaza necesitatea si 

oportunitatea suplimentarii ordinii de zi cu proiectul de hotarare amintit mai sus, proiect ce se 

va realiza prin asociere cu,Consiliul Judetean Braila.

              In sustinerea celor prezentate d-nul viceprimar Petrea Aurel, prezinta in continuare 

detaliat documentatia tehnico economica (DALI) a proiectului ,,Reabilitare Cabinet medical din 

localitatea Bordei Verde,comuna Bordei Verde,judetul Braila’’

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

              Diverse:- D-nul Primar Rotaru Dumitru aduce la cunostinta faptul ca imobilul situat in 

localitatea C-tin Gabrielescu,construit ilegal de domnul Balhui Petrica , pe terenul aflat in 

domeniul privat al UAT comuna Bordei Verde,respectiv T7,P135,139,140 – Lot 1,aflandu-se in 

prezent intr-o stare avansata de degradare va fi demolat;  In sustinerea celor precizate de d-nul 

Primar Rotaru Dumitru,intervine in discutie secretarul general al comunei care arata faptul ca in



data de 02.09.2020,prin Notificarea inregistrata sub nr.4186 au fost solicitate documente 

justificative,care au stat la baza atribuirii terenului,iar in caz contrar sa fie eliberat terenul si sa i 

se redea forma avuta anterior construirii imobilului. 

                            In urma celor prezentate de domnul primar si domnul secretar , consilierii locali 

sunt deacord cu demolarea respectivului imobil construit in localitatea C-tin Gabrielescu, fara 

documente legale pe terenul privat al UAT comuna Bordei Verde.

                             -D-nul Primar Rotaru Dumitru aduce la cunostinta faptul ca lucrarile de investii 

la nivel local au fost finalizate, dar pana in prezent banii nu s-au primit,iar constructorii s-au 

oprit ca nu au bani pentru plata muncitorilor;

                             - D-nul Primar Rotaru Dumitru aduce la cunostinta faptul ca sediul Sectiei de 

votare nr.166 din incinta  Scolii Bordei, s-a mutat in Sala de Sport din localitatea Bordei 

Verde,iar sediul Sectiei de votare nr.167 Constantin Gabrielescu s-a mutat din sala mica a 

Caminului Cultural in sala mare a Caminului Cultural;

                             - D-nul consilier local Gainaru Costel – aduce la cunostinta faptul ca la nivelul 

localitatii Liscoteanca,au ramas pe alocuri, portiuni neturnate cu beton intre podisca si sant; - D-

nul Primar – se va verifica si se va remedia situatia,daca intradevar se constata ca exista 

dificientele constatate de d-stra.              

        

         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,
           Gurau Relu-Sorinel                                                     SECRETAR GENERAL U.A.T
                                                                                                                Viorel Zodila


