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COMUNA GHIDIGENI
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Nr.

6234128.04.2016

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de28 aprilie 2016.

In urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anunld
prezenla a 8 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipsesc membrii PSD: Chiliga
Gianina Felicia, Cotan Petru Valeriu, Doniga Ioan, Hristea Costache, Mocanu MihAi!6 Ei $aramet
Vasile. La gedinld participd trei cetdleni ai comunei Ghidigeni, cetdleni ce au fost invitali de cdtre
domnii consilieri in Eedinja anterioard: domnul Catrin Ioan, Hdrmdsaru Florin qi doamna Cat{in
Ruxandra.
$edinla este statutard;i este declaratd deschisd.
Sunt informaJi consilierii cd in conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea m,215
din 2001 privind administrafia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioaro a
fost convocat Consiliul Local in ;edinfd ordinard conform Dispoziliei primarului nr.383122.04.2016.
Sunt prezentate procesele verbale de la qedinlele anterioare: cel de la qedinla ordinard din data
de 30 martie 2016, cel de la gedinla extraordinard din data de 12 aprilie 2016 qi cel de la qedidla
extraordinard din data de 19 aprilie 2016. Nu sunt discufii cu privire la cele trei procese verbale
prezer$ate. Supuse la vot, toate sunt votate cu 8 voturi pentru.
Datorita faptului cd lipsegte pregedintele de gedinld se fac propuneri pentru un presedinte de
qedin!d.

Domnul Acsente Florentin

il

propune pe lomnul Sdldvdstru Teodor, propunere votatd" cu 7

voturi pentru.

Lucrdrile gedinlei sunt preluate de cdtre preEedintele de qedinld - domnul SSldvdstru Teodoru
Corneliu.
Ddnsul prezintd. ordinea de zi:

Informare privind activitatea desfdsuratd pentru gospoddrirea, infrumuselarea
localitd;ilor comunei, a tuturor locurilor publice precum ;i mdsurile impuse privind campal,tia
de primdvard. - prezintd domnul viceprimar Pfrvu Aurel
2. Hotdrdre privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Bdlan Marian.

1.

3.

Diverse

Supusd la vot ordinea de zi este votatd" cu 8 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedinfd ii dd cuvAntul domnului viceprimar pentru aprezenta informarea

privind activitatea desfbgurati pentru gospoddrirea, infrumuselarea localitdlilor comunei, a tuturor
locurilor publice precum qi m[surile impuse privind campania de primdvard.
Disculii:
Domnul Zaharia Dan ridicd problema scurgerilor reziduale de la Burlacu Neculai Ei propune sb
se pund un tub acoio.
Domnul Munteanu Licd doreqte sd facd anumite rectificdri la cele prezentate. Ddnsul spune cd
domnul viceprimar a prezentat o situafie generald, inc[ nu este terminatd curd]enia de prirndvard Ei line
sl.precizeze cd la Gefu inci nu s-a ajuns cu curdlenia Ei ca e foarte multd mizerie mai ales prin qanfur1i.
Legat de Platforma de gunoi - ddnsul spune cd aceasta se vede foarte urdt de la drumul judefean.
Referitor la iluminatul public - spune cd nu s-au pus l6mpi pe tot drumul judelean, iar la Gefu sunt doar
3-4 becuri pdnd la scoala Gefu gi este destul de periculos mai ales cd este o zond infractionald.
Totodatd, spune cd unele str[zi nu au fost pietruite niciodatd.

in concluzie spune cd mai

este

teren.

mult de lucru qi cd domnul viceprimar ar trebui s6 meargd
$i pe

Referitor Ia mizeia din Gefu dAnsul
de ajutor social qi ar putea sd presteze ei acolo.
Referitor la problema expusd de domnul Z
Referitor la pietruirea drumurilor _ acestea

-

Legat de iluminatul public - ddnsul spune cd lSmpile sunt doud luni
in probd qi momentan au
fost puse doar pe arterele principale deoarece acestea sunt foarte costisitoare
dar se vor mai lua si
pentru restul drumurilor

pent
ar

:iT;:i,T:,#:ffi*ce

mai murt, sorrllii

zentat de cdtre domnul viceprimar este superficipl,

fi

Supusd la vot, informarea este votatd cu g
Domnul pregedinte de qedinfd, Sdldvdstru
ordinea de zi; " Hotdrdre privind incetarea mandat

Domnul primar explicd c[ in urma licita]iei

cu privire la starea de incompatibilitate a domnului
ca in data de 2l aprilie 2016, sd.-qi dea demisia.

Tofi cei 8 consilieri prezenfi sunt acord cu incetarea mandatului de consilier
local al domnului
Marian, cu precizarea cd' a fost decizia ddnsului de a nu mai face parte
!P-l
din Consiliul Local
1 . 1.
umfisem.
Diverse:
Se discutd situalia celor trei cetdJeni prezen\i,referitor la cererile
celor doi fogti soli Hdrmdsaru
prin care solicitd concesiuonarea terenului pe care a construitd
casa. Cererile nu pot fi votate deoareoe
i, dar se solicit[ o revenire cu ptecizatea, ca s6 nu mai
esiune sd he incheiat pe numele bdiatului cel mare.
nerale Ghidigeni gi Tdlpigi pentru decontarea navetei
votate cu g voturi pentru.

Este

la plata

imp

;ffTff:t i[,lfft*o

Este

care solicitd scutirea de

ei Melufa - persoand cu handicap care solicitd
impozitului. Supusd la vot, cererea este votatd cu 8 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Luca Iorgu, membru a foqtilor de1inu1i,
care solicit6 scutirea
de taxe gi impozite. Supusi la vot, cererea este votatd cu 8 voturi pentru,
cu menfiunea aducerii
scutirea de la plata

actelor de proprietate.
Sunt prezentate cererile de concesionare a domnului Zorild,Ilie ovidiu,
Hdrmdsaru Florin,
Hristea Gina, Chirvdsufd Ion qi Chirvdsuld Ionu!, cereri ce nu pot fi
votate deoar.ece nu este cvorum
pentru aprobarea concesiunii.

Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiat6 qedin{a.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazd,
Preqedinte de Eedinf5,

Secretar,

Sil5vlstru Teodoru Corneliu

Barbu F,liza

