ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMTINA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

Nr.

3513129.02.2016

PROCES VERBAL
incheiat in gedinJa ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 25 februane2016.

in urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre

secretarul comunei, se anun{[

prezenlaa 15 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local. Ca invitali la qedin![ participd
dou-nu Cojocaru Claudia - inspector contabil. Totodatd la gedin!6 mai participd qi patru cetdleni ai
comunei Ghidigeni: Ilici Octavian, Bandrabul Vasile, Catrin Visarion Ei Marin Gheorghe'
$edinla este statutard Ei este declaratd deschisd.
Sunt informafi consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nt.2I5
din 2001 privind administraJia public[ local[, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare a
fost convocat Consiliul Local in gedinld ordinard conform Dispoziliei primarului nr.l02l19'02.2016,
Este prezentat procesul verbal din data de29.0I.2016.
Domnul Munteanu Licd doregte sd facd anumite completdri deoarece dAnsul considerd cd nu
s-a scris absolut tot ce s-a discutat in gedinfd. Ddnsul spune c[ nu s-a scris nimic in procesul verbal
ales c[ acesta nu este afiEat pe site-ul primdriei'
despre
- raportul primarului, maicdin
zilele urmdtoare va f,r af,rgat pe site-ul primdriei 9i raportul, acum
Dbmnul primar spgne
acesta fiind la tehnoredactat deoarece o parle din el era sub formd de ciorn['
Totodatd domnul Munteanu Licd spune c[ procesul verbal ar trebui mai intdi citit 9i aprobat
in Eedinla de Consiliu Local iar apoi s[ fie publicat pe site'
Doamna secretard spune cd potrivit legii procesul verbal trebuie publicat in termen de 3 zile
de la qedinla
Ei le spune domnilor consilieri cd ar fr trebuit sd qtie acest lucru,
Referitor la ceea ce a spus <;u privire la banii alocali pentru Ecoala TAlpigi "cd ar trebui
redistribuili la qcoala Gefu", domnul Munteanu Licd spune cd s-a referit cd la qcoala Gefu au fost
anumite proiecte ce ar trebur frnaltzate.
Referitor la proiectul de hotdrdre privind inilierea procedurii de inchiriere prin licitalie a
piji;tilor proprietate publicd ;i privatd a comunei Ghidigeni, domnul B6lan Marian spune cd ddnsul a
licut referire qi la infiinlarea unor asocialii de cdtre crescdtori de animale cu scopul ca aceEtia sd fie
ajutali Ei ar dori ca acest lucru s[ fie specificat gi in procesul verbal.
Domnul primar spune cd ar trebui s[ fie iniliative deoarece nu este nimeni impotriva unor
asocialii.
Domnul Sdldvdstru Teodoru Corneliu spune cd doamna secretard ar putea consemna absolut
tot in procesele verbale dacd n-ar mai fi atdta g1idgie gi s-ar discuta in linigte Ei lira certuri.
Supus spre aprobare, procesul verbal este votat cu 15 voturi pentru.
Sunt prezentate Ei supuse la vot procesele verbale de la gedinlele extraordinare din data de
04.02.2016 Si cel din 12.02.2016, ambele votate cu 15 voturi pentru.
Lucr.drile Eedinlei sunt preluate de cdtre preEedintele de gedinld - domnul Mocanu MihAiF.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:
L lnfointare privind modul de asigurare ;i respectare a ordinii ;i lini;tii publice Ei stadiul
infraclional din anul 20 I 5.
2. Proiect de hotdrdre privind rectfficarea bugetului local al unitdlii administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016'
3. Proiect de hotdrdre privind acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnt'tl Haragoia
Aurel, reprezentdnd acoperirea unor cheltuieli necesare la Cdm.inul pentru persoane vdrstnice Tutova, din
conruna Tutova,

4.

iudelul Vaslui.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea termenelor

persoanele fizice.

de

platd a taxei de habitat pentnr

5.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de Mdsuri pentru gospoddrirea comunei
j udelul Galafi.
Proiect de hotdrdre privind contractul de qsistenld juridicd cu Cabinetul Individual cle
Avocaturd - Stavire Ldcrdmioara.
Gh idigeni,

6'
L

Diverse.

Domnul primar solicitd ca pe ordinea de zi sd fie trecute incd doud proiecte de hotdrAr.e, qi
anume:

L

Proiect de hotdrdre privind modificarea HCL nr. 21/30.04.201 5 privind instituirea unei taxe locale in
vederea eliberdrii atestatului de produciitor ;i a Carnetului de comercializare.
Proiect de hotdrdre privind modificarea HCL ru,. 10/29.01.2016 privind inilierea procedurii de
inchiriere prin licitalie a piji;tilor proprietate publicd rsi privatd a comunei Ghidigeni.

2.

Domnii consilieri sunt de acord.
Supusd la vot ordinea de zi este votatd cu 15 voturi pentru.
Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, privind Informarea privind modul cle asigurare ;i
respectare a ordinii;i lini;tii publice;i stadiul infraclionol din anul 2015, domnul primar spune cd s-a
trimis adresd Postului de Polilie Ghidigeni prin care au fost informali cd la qedinla din data de
25.02.2016 au de prezentat aceastd informare, geful de post desemn6ndu-l pe domnul ag, Rusu
Cristian Valeriu sd prezinte informarea in Eedin{d, dar acesta nu s-a prezentat trimildnd doar
informarea.

Domnii consilieri nu sunt de acord ca preEedintele de gedintd sd citeascf, informarea qi
solicitd ca sd fie prezent in Eedin!6 qeful de post Biclea Viorel.
Domnul preqedinte de Eedinla, Mocanu Mihdild, ii d[ cuv6ntul doamnei contabile pentru a
prezenta Proiectul de hotiiriire privind rectificarea bugetului local al unitd[ii administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.
Doamna inspector contabil, Cojocaru Claudia, dd citire adresei nr. GLR REG66861II.02.2016 primitd de la Direclia Generald Regionald a Finanlelor Publice Galali prin care se
alocatd. suma de 36.000 mii lei pentru tichetele ce se acorddinbaza Legii nr. 24812015.DAnsa spune
cd aceste tichete vor fi tipdrite din fondurile primdliei qi doar sumele sunt date de la bugetul de stat.
Referitor la cea de-a doua sumd, de 48.000 mii lei, dAnsa dd citire referatului de necesitate
intocmit de comparlimentul investilii Ei achizilii publice gi spune cd" aceasta sumd este necesar[
pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate in vederea accesdrii fondurilor europene prevdzute de
submdsura 7.2 prlrnd racordareaa utilizatorilor Ei extinderea Re{elei de Canalizare din cadlul PNDR
2016-2020.
Discutii:
Domnul primar spune cd. atdt gcoala cdt Ei membri din cadrul primdriei au participat la o
instruire privind aceste tichete ce vor fi date copiilor cu vArsta intre 3-5 ani. D6nsul spune cd pdna in
momentul de fald sunt inscrigi 130 de copii, iar tichetele se vor da de cdtre Primdrie.
Referitor la cea de-a doua sumd, ddnsul spune cd in martie se dau drumul la submdsuri si
trebuie sd avem in buget fonduri pentru a ne putea incadra in termenele stabilite.
Supus la vot, proiectul de hotdrAre,este votat cu 15 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedinld ii da cuvdntul domnului primar pentru a prezenta Proiectrl de
hotdrdre privind acordqrea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Haragoja Aurel, reprezentdncl
acoperirea unor cheltuieli necesare la Cdminul pentru persoane vdrstnice Tutova, din contuno Tulottu,
judelul Vaslui.
Domnul primar spune cd este vorba de acea familie despre care s-a mai discutat in gedintele
consiliului local, familie ce a fost institu[ronahzatd.la Cdminul pentru Vdrstnici Tutova.
DAnsul spune cd din octombrie 2015 domnul Haragoja Aurel este pensionar gi i;i poate achita
cheltuielile insd Primdria a r5,mas cu un debit.
Domnul Mocanu MihdilA intreabd de ce apar sume qi in ianuarie 2016?
Domnul primar ii rdspunde cd banii ce s-au achitat s-au dus in lunile din urmd si de aceea
ftgweazd pdnd in ianuarie.
Supus la vot, proiectul de hotdrAre, este votat cu 15 voturi pentru.
Referitor la urmdtorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobarea
termenelor de platd a tnxei de habitat pentru persoaryele fizice, domnul primar spune cd acest proiect a

mai fost discutat ?ntr-o gedinla a consiliului local, aceasta fiind o
mdsurd ldsatd in urma controlul'i
Auditului public.
Supus la vot. proiectul de hotdrare, este votat cu 15 voturi pentru.
Domnul preEedinte de gedinld ii dd cuv6ntul domnului viceprimar pentru
aprezenta proiectil
de hotdrdre privind aprobarea Planului de Mdsuri pentru gospoddrirro
Ghictigeni, judelut Galali.
"orrurni
Domnul viceprimar dd citire planului de m[suri qiintreaba dacd
domnii consilieri mai doresc
sd fie fdcute addugiri.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd ar trebui intr-adevdr sanclionali
aceia care nu respectd
acesle luclun.
Domnul primar spune c6 se vor da Ei amenzi.
Supus la vot, proiectul de hotdrdre, este votat cu 15 voturi pentru.
Referitor la urmdtorul punct de pe ordinea d,e zi, Proieit de hotdrdre
privind contraclul cle
asistenld iuridicd cu Cabinetul Individual de Avocaturd - Stavire
Ldcrdmioara domnul primar spune cd
este necesar incheierea unui asemenea contract, mai ales cd
momentan consilierul juridic
indeplinegte funclia de secretar interimar. DAnsul spune cd suma
este aceeaqi ca gi anul precedent, de
500 lei/luna.
Domnul Cotan Petru Valeriu intreabd cdte procese sunt pe rol gi
cam cdte sunt cAEtigate?
Domnul primar spune cd sunt multe ptoc"r" unde deEi se prezintd gi
doamna secretard este
necesard Ei asistenla unui avocat' DAnsul spune cd avem p" roi p.o""r"
uu
obiect litigiu privincl
achizilli publice (acest proces fiind cu
""
"u
Romprest
Service SA), revendicdri imobiliare,
_Compania
obligalii de a face (ex. procesul cu SC
SUPER A PLUS K SRL, .r, Bunu Ion), contestalii la
executate, rectificdri titluri de proprietate, litigii de muncd: drepturi
baneqti, despdgubire, recuperdri
debite etc. Au fost cdqtigate procese
;i s-au recuperat debite.
Domnul cotan spune c6 ar trebui incercatd;i medierea.
Domnul primar spune cd in unele procese s-a incercat gi medierea
insd nu s-a ajuns la nici un

consens.

Supus la vot, proiectul de hotdrdre, este votat cu 15 voturi pentru.
Domnul pre;edinte de Eedinld dd citire urmdtorului punct de pe ordin
ea de zj: proiect de
hotdrdre privind modfficarea HCL nr. l0/2g.01.2016 privind inilierea procedurii
de inchiriere prin licitc(ie
a piji;tilor proprietate publicd;i privatd a comunei
Ghidigeni.
DAnsul dd citire adresei nr' 1118124.02.2016 primita de la Institulia prefectului
prin care
solicitd modificare a afi. 6 (1) al HCL nr. 10129.01 ,201k si punctul 2
i;t;;inchirierii
din
caietul
de Sarcini
hotarAre, conform legislaliei in vigoare, urmdnd ca perioada
de inchiriere sd fie
. "::|la
Ouprrnsa tntre
/- lU aru.
Disculii:
Domnul primar spune cd potrivit oUG nr. 3412013 inchirierea pajigtilor
trebuie ftcutd pe o
perioadd cuprins[ intre 7-10 ani. DAnsul spune cd s-a incercat
inchirierea pe 1 an insa ApIA nu va
mai da subvenlii dacd va rdmdne aqa.
Domnul Cola-n Petru Valeriu spune cd. dac6,legea spune a;a de ce
consiliul local nu poate
avea nici o opinie' Ddnsul spune ci in acest caz sunt forlali sd
voteze gi c6 nu igi vad rostul,
Domnul primar spune cd alte variante nu sunt.
Domnul Cotan zice cd'trebuie pusb in disculie infiinlarea unor asocialii.
Domnul primar spune cd nu este impotriva gi cetdfenii sunt liberi
sd intiinleze aceste
asocialii, mai ales cd rdmAne o suprafald d,e 123 hapd$une.
Domnul Bdlan Marian dd exemplu .o-*.iTutova unde sunt
asemenea asociafii.
Domnul Mocanu Mihaila spune cd oamenilor le este teamd sd infiinleze
asemenea asocialii.
Domnul primar spune cd in contract sunt anumite clauze care
dac6 nu se vor respecta atLrnci
contractul poate ft reziliat.
Domnul Ilici octavian, cetdlean al comunei Ghidigeni, spune cd
legea ar trebui respectatd, el
doregte sb inchirieze, atdt pdqunea cAt;i terenul arabil,f,e o perioad6
de 10 ani deoarece vr.ea sd
acceseze un proiect eulopean: Ddnsul spune cd mereu a fost
corect, qi-a pldtit datoriile mereu la stat
qi nu este corect sd nu fie sprijinit. Totodatd spune
cd dac[ primdria ui ,.out. pdgunea la vdnzarc el ar
cumpdra-o, aqa cum a cumpdrat tot ce a fost de vQnzare. Totodatd
el zice ca ar trebui avut in vedere
gi cdnd se inchirieaz1, ca sdnu mai existe disculii iitre oameni,

Domnul Bdlan Marian nu este de acord qi spune cd un crescdtor
de animale obiEnuit nu are
loc de crescdtorii mai mari, a$a cum este domnul I ici
octavian.
Domnul Munteanu Licd spune cd este de acord cu inchirierea pe
o perioada de 7 amdacd asa
spune legea, 9i propune ca suprafala de pdgune de la
Gefu sd n, 111uifi. r.ouraiJ;.ir"ll.^j*?...
mereu au fost discufii,
Domnul Cotan spune cd ar trebui sd se mai am6ne pentru o
sdptdmAnd acest proiect

hotdrAre,

situafie.

de

Domnul primar spune cd potrivit oUG ru. 3412013 pdnltla
1 martie trebuie clartfrcatd.aceastd

Domnul
in acest mod blocdm oamenii gi in loc sa-i ajutam le facem
un
rdu' Ddnsul zice
m doar la binele cetafenilor, sd respectdm o lege.
Supus sp
de hotdrdre
Chiliga Gianina Felicia, Chisoci Aurel, Muntean
Paul, SSldvdstru Teodoru Corneliu
Doniga Ioan, Hristea Costache, Mo
S

rmei

taxe
,r

modi/icarea HCL nr. 2l/30.04.2015 privincl institttirea
ducdtor;i a Carnetului de comercializare.
tat cu 15 voturi pentru.

Diverse:

Sunt prezentate adresele qcolilor generale Ghidigeni qi Talpigi
pentru decontarea navetei
cadrelor didactice. Supuse spre aprobare, sunt votate cu 15
voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Ilici Octavian care solicita
inchirierea terenului arabil si a
pdqunei pe o perioadd de 10 ani.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd acesta ar trebui sa-Ei pldteascd
datoriile di1 urmd.
Domnul primar ptecizeazE cd acesta a pllnit mult mai
lu
licitalia
Ia carc a participat,
-ult
astfel recuperdnd gi datoriile pe care le avea.
Supusd la vot cererea nu se aprob6, fiind votat d, cu 7
voturi pentru (Acsente Florentin,
chisoci Aurel, Neagu cosmin Claudiu, Pirvu Aurel, Popa Paul, Salavastru
Teodoru corneliu si
Zaharia Dan) qi 8 abfineri (Bdlan Marian, chiliga Gianina
Felicia, cotan petru valeriu, Doniga
Ioan, Hristea costache, Mocanu Mihaifd, Munteani Lica
Ei $aramet vasile).
Este prezentatd' ceretea domnului capdland Gheorghe care
solicit[ concesionarea terenului
unde are construitd casa. Supusd spre aprobare, ....r.u
este votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Durbacd cristel care
solicitd concesionarea suprafe{ei de
1000 mp inT 42P 343, unde are construitd casa. Supusd
spre aprobare, cererea este votatd cu 15

voturi pentru.

Marchi

,r'::1,#;:.r;i##:i,"".ll,x.."iJfilldl

voturi pentru.
nu Vasile - asistent personal al fiicei Corodianu
Anca-Elena - persoand cu handicap grav, care solicitd scutirea
de la piata impozitului pe cas6 gi a
maqinei. supusd spre aprobare, cererea este votatd cu 15
voturi pentru.
Este prezentatd cererea doamnei Nulu Alexandra so{ie
veteran de r.6zboi, care solicita
scutirea de la plata impozitului pe teren. Supusd spre aprobare,
cererea este votatd. cu 15 voturi
pentru.
Sunt prezentate cererile urmdtoarelor persoane cu grad de
handicap carelpentru se solicita
scutirea de la taxa de salubrizare: Maxim Vasilica, Cepoi
clara, Arhire Vasilica, Husein Rodica,
Martinescu Natalia, cereri votate cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea Parohiei Slobozia-corni care
solicitd atribuirea suprafelei de 300 rnp
clional. Domnul Munteanu Lic6 intreaba din ce fonduri
se
ca mai este p6nd se ajunge la constructie, dar va
6 spre aprobare, cererea este votatd cu 15 voturi

Este prezentat Protocolul de cooperare incheiat intre
Postul de polilie
Ghidigeni gi polilia
-gisolclta
Locald' Domnii consilieri nu sunt de acord cu indreier.u
u".r*il.*"""r
ca acesta s6 fie
restituit in forma primitd mai ales cd. astdzi nu a fost prezent
nlci un reprezentant al postului de
Poli{ie degi a fost invitat. Pentru a incheia un asemenea Protocol,
toli cei 15 consilieri solicit[ oa
geful de post, Biclea Viorel, sd fie prezent intr-o gedinJa
a Consiliului Local pentru a prezenta

informarea

c
suprafal'

lui Bandrabul vasile

0,3
fie

;:L^cd

aceastd
ficare. Supusd er,rv
spre aprobar
ayrvvqr

vot

supr.al,efei de

;i propune sd
cepnmar este

Este prezentatd cererea domnului cobzaru Dolea care
solicitd concesionarea supraf'e lei de 2
ari, unde are construitd casa' Supusd spre aprobare, cererea
este votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului zahaiaGabi care solicitd
concesionarea suprafe! ei de 7 a.,^,
unde are construitd casa. Supusd spre aprobare, ce
Este prezentatd cererea domnuiui Tsatsos
de 0,7\ ha, in T 4414 p 25018 in vedere
este vorba de terenul de la fosta pia{d. D
acord. Supusd spre aprobare, cererea e

Aurel, Munteanu Licd, Neagu Cosmin Claudiu, Pirvu Aurel, popa paul,
Sdldvdstru
C

Teocloru

petru Valeriu,
pune cdputem

D
ci

Doamna secretard prezintd. adresa nr. 205

Finalizdndu-se problemele din ordinea de zi este declaratd
incheiatd gedinla.
l)rept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazd,

Pre;edinte de gedin{I,
Mocanu

Mihlitn

Secretar,

Barbu Eliza

