ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMTINA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

Nr. 2121115.02.2016

PROCES VERBAL
inclneiat

in gedin{a extraordinard

a

Consiliului Local Ghidigeni din data de 12 februarre 2016.

In urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de

cdtre secretarul comunei, se anunld

prezenla a 13 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipseqte domnul B6lan Marian
qi domnul Neagu Cosmin Claudiu.
$edinla este statutar[ qi este declaratd deschisd.
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea w.215

din 2001 plivind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
a fost convpcat Consiliul Local in qedinld extraordinard, potrivit Convocdrii cu ff. 2562109.02.2016.
Luqrdrile qedinlei sunt preluate de cdtre preEedintele de qedinJd - domnul Mocanu MihAiF.
Dorrnul preqedinte de qedinld prezintd, ordinea de zi:
Pro,iect de hotdrdre privind alocarea sumei de 16.000 lei din contul de excedent al bugetoilui
local al co'ittunei Ghidigeni, judelul Galali pe anul 2015.
Dolnnul primar solicitd ca pe ordinea de zi sd fie trecut qi Proiectul de hotardre privind
aprobareaicontractului prin ochizilie directd a serviciilor de Colectare separatd ;i trafisport separat
al de;eurilqr municipale ;i al de;eurilor similare provenite din activitdli comerciale d,in industrie ;i
institulii pQ anul 2016.
Dortnnii consilieri sunt de acord.
Supus[ la vot ordinea de zi este votatd cu L3 voturi pentru.
Dolnnul preEedinte de qedinld, Mocanu MihAiF, ii dd cuvdntul doamnei inspector contbbil
pentru aprgzentaprimul punct de pe ordinea de zi.
Dodmna inspector contabil dd citire adresei nr. 10066/04.02.2016 primitd de la Administrafia
Fondului ppntru Mediu qi explicd in ce constd proiectul de hotdrdre.
Dor]nnul primar face cdteva completdri referitoare Ia pldfile ce au fost @cute pentru
implementprea proiectului "Refele de canalizarc Ei stafie de epurare UAT Comuna Ghi{igeni, judelul
gala!i". Totodatd, line sd prectzeze cd aceastd sumi nu putea fi restituitd decdt printl-o hotdr6re a
Consiliului local.
Supus spre aprobare Proiectul de hotdrdre privind alocarea sumei de 16.000 lei din contul de
excedent al bugetului local al comunei Ghidigeni, judelul Galali pe anul 2015, este votat cu 13
voturi pentru.
Domnul preqedinte de Eedinld, Mocanu MihAilA, ii dd cuvdntul domnului primar pentru a
prezerrta cel de al doilea punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privirld aprobarea
contractului prin achizilie directd a serviciilor de Colectare separatd qi transport separat al
de;eurilor municipale ;i al de;eurilor similare provenite din activitdli comerciale din industrie ;i
institulii pe anul 2016.
Domnul primar dd citire adresei primitd de 1a Proteclia Mediului, adresd prin care ne solicitd.
HCL si contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localitdlii Ghidigeni pe anul 2016.
Ddnsul precizeaz\. cd nu se poate face act adilional la contractul de salubrizare din anul
precedent aEa cum se stabilise intr-o qedinld anterioard qi spune cd se va incheia uri nou contract
pentru anul2016 insd cu clauza specificatd laart.4lit. h: "contractul poate tnceta th momentul in
care autoritatea contractantd t;i gestioneazd tn regim propriu serviciul de salubrizare,] cu un preaviz
de 30 de zile".
DAnsul prezintd cele trei oferle ale operatorilor: SC Gemina Servexim SRL - 1/00/curs[ fbrd
TVA, SC Cosmesiret SRL 1285/cursd doar transport frrd TVA qi SC Leonmar SRL - 1500/ cursd
fbrd TVA. Se alege oferta cea mai micd - SC Leonmar SRL.
I

Supus spre aprobare Proiectul de hotdrdre privind aprobarea contractului
in achizitie
directd a serviciilor de Colectare separatd qi transport separat al deqeurilor
ipale ;i al
de;eurilor similare provenite din activitdli comenciale din industrie ;i institulii pe
2016, este
votat cu L3 voturi pentru.
Domnui primar mai doreqte sd facd doud precizdri:
1. Referitoare la decolmatarea unor canale - ddnsul spune cd s-a expus aceastd
lemd qi in
1.
qedinla CLSU qi intr-o qedinjd urmdtoare se va veni cu un proiect de hotdrdre privind alocarea
unel
sume de bani pentru decolmatarea acestor canale.
2. Referitoare lacotrzfira ce trebuie datd Asocialiei "Grupul de Acliune Locald T
ddnsul precizeazd cd inc6 de la inceput s-a stabilit ca: cotizalia sd fie pldtitd c6nd se va
lementa qi
un proiect, dar acum asocialia intdmpind mari probleme financiare qi va trebui sd ldtim aceastd
cotiza\ie.
Finaliz6ndu-se problemele din ordinea de zi este declaratd incheiatd
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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