ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

Nr.

5649114.04.2016

PROCES VERBAL
incheiat in gedinJa extraordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de l2aprilie
2016.

in urma efectudrii

apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anunfd
prezenla a 15 consilieri din totalul de 15 ce compun consiliul Local.
$edinla este statutard gi este declaratd. deschisd.
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2)
din Legea rtr. 215
din 2001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, a
fost convocat Consiliul Local in gedin!6 extraordinarS, potrivit Convocdrii cu
ff. 5456/0g.04.2016 .

Lucrdrile gedinfei sunt preluate de cdtre preqedintele de qedinfd

-

domnul $aramet Vasile.

Domnul preqedinte de qedinld prezintd.ordinea de zi:

1'

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de ocupare afuncliilor publice pentru
anul 2016 al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghidigeni, judelut
Galali

2. Proiect de hotdrdre privind atribuirea, cu titlu gratuit, a terenului

tn suprafayd

de

55g

m,

din proprietatea $colii primare Slobozia Corni cdtre Parohia "Sfinlii impdratri
Constantin gi Mama Sa
Elena" din sat Slobozia Corni, comuna Ghidigeni, judelut Gatali

Domnul primar solicitd ca pe ordinea de zi sd fie trecut qi:

Proiectul de hotdrdre privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul ,,Tineri ROMACT11t1',

Domnii consilieri sunt de acord.
Supusi la vot ordinea de zi este votatd.cu 15 voturi pentru.
Domnul pre;edinte de gedinld dd citire primului punct de pe ordinea d,e zi: proiect
de hotdrdre
privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice pentru anul 2016 al aparatutui
de

specialitate al Primarului comunei Ghidigeni, judelul Gatali.

Domnul primar spune

ci

acest Plan de ocupare a

funcliilor pubiice trebuie aprobat in fiecare
apoi transmis Agenliei Nafionale a Functionarilor publici.

an;

Nu sunt alte disculii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre

privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice
pentru anul 2016 al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghidigeni, judelul
Gala{i, este
votat cu 15 voturi pentru.
Urmdtorul proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind atribuirea,
cu titlu gratuit, a
terenului tn suprafasd de 558 m2 din proprietatea
$colii primare Slobozia Corni cdtre parohia ,,S/intrii

Impdrali Constantin ;i Mama sa Elena" din sat slobozia
corni, comunq Ghidigeni, judelul Galali este
prezentat de cdtre domnul primar. DAnsul
spune
este cunoscutd aceastd situafie deoarece parohia
9d
Slobozia comi a depus o cerere ?n gedinla trecutd
unde solicita aceasta suprafafd de teren, cerere
aprobatd de cdtre domnii consilieri. Apoi aceastd
situalie a fost supusd dezbaterii qi in consiliul de
Administratie a $colii Generale "Ion cteangd" Tdlpigi
unde s-a votat in unanimitate atribuirea acestei
suprafele de teren' Totodatd dansul spune cd s-au purtat
discufii qi cu cei de la ocpl Galafi care au spus
cd atribuirea acestei suprafefe de teren se poate face printr-o
Hotdrare de Consiliu Local apoi la
intocmirea cdrlii Funciare urmdnd a se face dezmembrarea
terenului.

Nu sunt alte disculii.
Supus la vot, Proiectul de hotiirdre

privind atribuirea, cu titlu gratuit, a terenului in suprafatrd
de 558 m2 din proprietatea $colii primare Slobozia Corni cdtre
Parohia ',sfinfii impdrali Constantin
si
Mama Sa Elena" din sat Slobozia Corni, comuna Ghidigeni, judeyut
Galafi, este votat cu 15 voturi
pentru.
Se dd citite

Proiectului de hotdrdre privind aprobarea parteneriatului pentru
proiectul ,,Tineri
ROMACT-ivi", proiect prezentat de cdtre domnul primar. Ddnsul
spune

cd localitatea noastrd av6nd un
numdr mai mare de romi este eligibild pentru accesarea unor proiecte
insd este necesar incheierea unor
parteneriate' DAnsul ptecizeazd' cd a avut loc o intAlnire

cu reprezentalii Romact unde au fost

qi

reprezentanfi ai UAT Liegti, Iveqti gi Barcea. Localitatea
Lieqti avdnd un procent de 91%comunitate de
romi pot fi singuri titulari de proiecte, localitatea noastrd trebuind
sd se asocieze cu alte localitdti.
Dansul spune cd UAT Ghidigeni va fi titulara proiectului
iar UAT Barcea qi Ivegti vor fi parteneri.

Nu sunt alte disculii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre

privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul ,,Tineri
ROMACT-ivi", este votat cu 15 voturi pentru.
Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiatd Sedinta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneazil.
Presedinte de qedin{[,

$aramet Vasile

Secretar,

Barbu Eltz;a

BaS*

