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Cap.I. Informare privind situația economico-socială
a comunei și stadiul executării obiectivelor propuse pe anul 2015

Doamnelor,domnilor consilieri,
Stimați invitați,
Dragi colegi,
Conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, art. 63, alin. 3, lit. a),
republicată cu modificările și completările ulterioare, ”Primarul” trebuie să prezinte în primul
trimestru al fiecărui an raportul de activitate: - raport ce pune la dispoziția cetățenilor date
concrete despre activitatea desfășurată de executivul primăriei , modul cum au fost cheltuiți banii
publici, duse la îndeplinit obiectivele propuse în anul anterior și rezolvate problemele
comunității.
Conform datelor INS, populația comunei Ghidigeni este de 6768 locuitori, împărțiți în
cele șapte sate componente, respectiv: Ghidigeni, Tălpigi, Gefu, Slobozia Corni, Tăplău,
Gîrbovăț și Gura Gîrbovăț.
CONSILIUL LOCAL GHIDIGENI – a fost compus din 15 consilieri, din care 8
consilieri reprezintă formațiunea politică PNL și 7 consilieri reprezintă formațiunea politică PSD.
Această componentă a consiliului local și-a exercitat activitatea până în luna MAI – 2015,
moment în care d-na Consilier local, MEDELEANU FELICIA – din partea formațiunii PNL, și-a
înaintat demisia optând pentru ieșirea din politică – componenta consiliului local rămânând până
la sfârșitul anului 2015 cu 7 consilieri PNL și 7 consileri PSD.
S-a încercat completarea structurii consiliului local cu următorul membru supleant de pe
lista formațiunii politice PNL, în persoana d-lui Zaharia Dan, însă validarea acestuia a eșuat de
fiecare dată întrucât grupul de consilieri PSD nu au votat, abținându-se, neîndeplinind cvarumul
necesar. În acest sens s-a continuat cu deschiderea unei acțiuni în contencios administrativ
privind validarea acestuia printr-o sentință judecătorească.
În anul 2015 Consiliul Local Ghidigeni s-a întrunit în 23 de ședințe de Consiliul Local,
din care: - 12 ședințe ordinare;
- 8 ședințe extraordinare;
- 3 ședințe de îndată.
Au fost elaborate un număr de 49 de Hotărâri de Consiliul Local, toate fiind la inițiativa
primarului și 5 Proiecte de hotărâri ce nu au fost votate de grupul de consiliei PSD, deși aveau
caracter urgent, au fost respinse pentru neîndeplinirea cvarumului ( adică jumatate plus unu ),
structura fiind de 7 consilieri la 7.
Exemple de proiecte de hotărâri nevotate (respinse) de grupul PSD:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată a comunei
Ghidigeni asupra imobilelor – teren aflat în administrarea Consiliului Local al comunei
Ghidigeni.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Zaharia Dan.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor de plată a taxei de habitat pentru
persoanele fizice (măsură lăsată în urma controlului AUDIT).
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4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar lunar pentru d-nul
HARAGOJA AUREL, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare instituționalizării
acestuia și soției la Căminul pentru persoane vârstnice Tutova, Comuna Tutova, Județul
Vaslui.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/ 16.04.2014, privind asocierea
Comunei Ghidigeni cu Județul Galați și unitățile administrativ - teritoriale din județ în
vederea aderării la ADI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară), Serviciul Regional
Apă Galați – desemnarea unui reprezentant.
Chiar și cu aceste sincope, consider că Consiliul Local a avut o activitate intensă- având
în permanență în centrul atenției interesele și preocupările comunității locale.
Apreciem faptul că în anul 2015 toți consilierii locali propuși pentru ”președinte de
ședință”, si-au îndeplinit această atribuție fără a ne mai întâlni cu refuzul.
2.1. ACTIVITATEA DE SECRETARIAT
– pe tot parcursul anului 2015 a fost desfășurată de d-na BARBU ELIZA, care prin
atribuțiile conferite de lege a depus eforturi pentru rezolvarea pe cât posibil a tuturor problemelor
de secretariat, în paralel ocupându-se și de compartimentul juridic - funcție pe care a deținut-o
înainte.
Activitatea de secretariat s-a axat pe :
- pregătirea ședințelor de Consiliul Local, gestionând documentele care decurg din activitatea
consiliului.
- îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ.
- aducerea la cunoștință publică prin afișare și pe site-ul instituției a tuturor proceselor verbale de
ședință , hotărârilor, deciziilor, dispozițiilor, etc.
- participarea și sprijinirea comisiilor atunci când i s-a cerut la ședințele de comisii.
- rezolvarea în termen legal a scrisorilor, cererilor, reclamațiilor și a altor adrese transmise de
diferite instituții.
- asigurarea comunicării în termen, precum și aducerea la cunoștință publică a actelor normative
emise de organele locale și centrale.
- comunicarea în termen a tuturor hotărârilor de Consiliul Local Instituției Prefectului Galați
pentru exercitarea controlului de legalitate.
- au fost emise 2039 dispoziții privind acordare ajutoare 416, alocații/supliment, etc.
Activitatea juridică a constat în:
- reprezentarea în fața instanțelor de judecată a problemelor, proceselor UAT Ghidigeni.
- definitivarea și investirea sentințelor irevocabile și transmiterea lor către Biroul de executări
judecătorești.
- formularea de acțiuni în instanță, întâmpinări, apeluri și recursuri.
În decursul anului 2015 au existat 49 de procese, din care:
- 40 în curs de judecare – din care 28 fond funciar, rectificări titlu, revendicări imobiliare.
- 8 câștigate – din care 5 au fost pe rectificări TP – Comisia locală fiind de acord cu aceste
acțiuni.
-1 suspendat.
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Activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată se desfășoară pe două planuri –
existând procese în care instituția are calitatea de reclamant cât și procese în care instituția este
citată în calitate de pârât.
Deasemenea, au fost rezolvate cauze de autoritate tutelară precum și consultanță în
redactarea unor acțiuni în instanță a cetățenilor comunei Ghidigeni.
2.2. ACTIVITATEA DIN COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL – s-a
rezumat la:
-punerea la dispoziția cetățenilor a documentelor necesare, formularelor tip și fișe de informații
publice întocmite cu serviciile din cadrul Primăriei în vederea obținerii actelor și documentelor
necesare.
- preluarea, înregistrarea și răspunsul luării în debit a proceselor verbale de contravenții a
persoanelor de pe raza comunei Ghidigeni și predarea către serviciul de taxe și impozite pentru
încasarea sau executarea acestora.
- îndeplinește și funcția de CASIER al Primăriei Ghidigeni , iar în anul 2015 au fost întocmite
1149 de foi de vărsământ pentru sumele încasate de serviciul de taxe și impozite și depuse la
Trezoreria Tecuci.
- au fost întocmite un număr de 832 înștiințări de plată, amenzi, somații și titluri executorii.
- s-au întocmit 17 dosare și înaintate către birouri de executare silită în vederea punerii în
aplicare.
- s-a ocupat de ridicare pe bază de CEC a numerarului ce reprezintă: salarii, ajutor de încălzire,
ajutor de înmormântare, cheltuieli, material, delegații, etc.
2.3. COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE – VENITURI
Pentru încasarea impozitelor și taxelor locale în anul 2015, s-au întocmit și înmânat un
număr de 610 înștiințări de plată , 592 titluri executorii și somații, un număr de 83 popriri și s-au
întocmit un număr de 17 dosare pentru amenzi care au fost trimise în instanță în vederea
recuperării sumelor datorate. În urma înștiințărilor și al somațiilor înmânate, un număr de 47
contribuabili au achitat integral debitele, iar un număr de 238 contribuabili au achitat parțial
debitele datorate.
Pentru introducerea corectă a datelor în programul de impozite și taxe, s-au întocmit un
număr de 1926 dosare fiscale, din care 1768 dosare persoane fizice și 158 dosare persoane
juridice, iar în program s-au înregistrat 1474 contribuabili.
Bugetul local al comunei Ghidigeni pe anul 2015 a fost aprobat inițial cu suma de
5.291.390 lei, în urma rectificărilor suma este de 9.545.780 lei, cu o creștere de 4.253.390 lei, iar
realizările sunt de 9.345,158 lei, în procent de 97,89 %.
O problemă a rămas nerezolvată și în anul 2015, referitor la sistemul de evidență și
încasare electronic.
Există o analiză efectuată pe capitole și subcapitole, amănunțită, dacă doriți să o prezint.
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2.4. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL – CHELTUIELI
La nivelul anului 2015, bugetul general al comunei Ghidigeni a fost de 9.545.780 lei, din
care venituri proprii 2.259.670 lei.
Cheltuielile de funcționare înregistrate în anul 2015, au fost de 6.441.344,24 lei și de
dezvoltare realizate de 2.412.334,09 lei.
Excedentul anului 2015 a fost de 491.479,76 lei, la care se adaugă excedentul anilor
precedenți în valoare de 1.062.708 lei, rezultând un excedent total în valoare de 1.554.187 lei.
Din această valoare, cel puțin suma de 977.500 lei, va fi alocată în anul 2016 pentru
investiția ”Rețele de canalizare și Stație de Epurare UAT, Comuna Ghidigeni”.
Cheltuielile cu salariile la nivelul Primăriei sunt de :
-886.300 lei – respectiv, salariații din aparatul de specialitate al primarului, PSI, Poliție Locală,
Bibliotecă, salariații serviciului de alimentare cu apă, iluminat public și salubrizare, sănătate.
- 2.514.345 lei – cheltuieli cu salariații din învățământ .
- 485.544 lei – cheltuieli cu salarii pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap.
- 1.419.520,44 lei – cheltuieli cu utilitățile, achiziția de furnituri de birou, lemne, materiale
curățenie, carburanți și piese de schimb pentru autoturismele din dotare , reparații curente,
achiziția de bunuri de natura obiectelor de inventar, pregătire profesională, etc.
- 534.315,80 lei – cheltuieli material învățământ, din care 293.259 lei asigurate din contribuția
bugetului local.
- 5.000 lei – pentru copii cu CES.
- 29.969 lei – burse acordate din bugetul local elevilor.
- 222.662 lei – ajutorul de încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social, din care
134.000 lei din sume defalcate și 88.662 lei din bugetul local.
- 67.395 lei – ajutor de încălzire pentru persoanele fără ajutor social.
La secțiunea de dezvoltare, ponderea o deține investiția ” Rețele de canalizare și Stație de
Epurare UAT Ghidigeni” , cu valoarea de 1.932.759,97 lei.
Deasemenea, la învățământ, cheltuielile de dezvoltare au fost de 279.415,42 lei.
Pe parcursul anului 2015, au fost întocmite și prezentate la termen situațiile financiare
lunare, trimestriale și anuale solicitate de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Galați, Trezoreria Tecuci , Consiliul Județean Galați ,Prefectura Galați , Statistică.
Au fost întocmite statele de salarii, situații recapitulative, ordine de plată, s-a întocmit
bugetul inițial și 14 bugete rectificate de venituri și cheltuieli, au fost înregistrate elemente de
activ, creanțe și datorii.
2.5. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE
– se ocupă de fundamentarea și gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru
realizarea obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local, bugetul de stat, fonduri europene
, propuse a se realiza.
Activitatea din acest compartiment fiind preluată de d-ra Bolea Gina – consilier primar,
ca urmare a plecării d-nei Jinga Angelica – inspector achiziții publice la Primăria Negrilești, în
luna martie.
Activitatea din acest compartiment este foarte complexă , necesită răbdare , pregătire
profesională și atenție maximă.
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În anul 2015 au fost finalizate următoarele obiective de investiții și reparații:
- Modernizare drum communal sat Slobozia Corni , Comuna Ghidigeni, Județul Galați – valoare
129.993,0 lei.
- Lucrări de întreținere pe sectoare de drum comunal DC 93 A , Etapa I ,comuna Ghidigeni,
Județul Galați.
Sector 1 – Manoliu Mircea ( str. Veneției) – Rotaru Gică (str. Primăverii).
Sector 2 – Bucur Toader (str. Zorilor) – Făcală Vasile (str. Stejarului).
Valoare – 75.160,02 lei.
- Lucrări de întreținere drumuri locale , comuna Ghidigeni , Județul Galați – valoare 162.196,85
lei.
Au fost pietruite 5 sectoare de drumuri locale.
 Lucrări de întreținere a drumurilor comunale DC 93 A ,Etapa II ,comuna Ghidigeni,
Județul Galați – valoare totală: 190.991,74 lei.
 Întreținere drum acces Stație de Epurare , sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, Județul Galați –
valoare : 66.501,88 lei.
 Împrejmuire Piață Agroalimentară, comuna Ghidigeni, Județul Galați – valoare 28.370,89
lei.
 Rețele de canalizare și Stație de Epurare UAT ,comuna Ghidigeni , Județul Galați –
valoare plătită în 2015 : 1.932.759,97 lei.
o Valoarea totală plătită până în prezent fiind de 3.347.711,44 lei din valoarea totală
ofertată de 7.311.134,59 lei.
 Înlocuire învelitoare din tablă normal cu tablă lindab pe acoperișul Grădiniței cu Program
Normal , sat Tăplău , comuna Ghidigeni, Județul Galați – valoare 20.580,36 lei.
 Întreținere prin reparații cu mixuri asfaltice, alei acces și platforme Piață Agroalimentară
Etapa I , comuna Ghidigeni , Județul Galați – valoare 59.520 lei.
 Întreținere prin reparații cu mixuri asfaltice Platformă Piață produse industriale, Etapa II ,
comuna Ghidigeni , Județul Galați – valoare 39.957,76 lei.
 Reparații alei , rigole și balustradă , Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, Tălpigi – valoare
17.069,22 lei.
 Întreținere și igienizare spațiu sală Grădiniță Gefu- Școala Primară Gefu –valoare
34.706,51 lei.
 Amenajare loc de joacă Școala Gimnazială Tălpigi, comuna Ghidigeni– valoare
144.033,44 lei.
 Amenajare grup sanitar interior , spațiu centrală și instalație termică la Grădinița Tăplău –
valoare 129.332,0 lei.
 Înlocuire acoperiș Școala Primară Gîrbovăț - valoare 11.000 lei.
 Înlocuire acoperiș Școala Primară Slobozia Corni – valoare 17.000 lei.
 Igienizare și reparații Grădiniță Tăplău – valoare 138.505,02 lei.
 Achiziționarea a 16 tuburi de beton Ф 800 < 5 m – valoare 20.000 lei.
 Achiziționarea unei electropompe submersibilă Calpeda pentru Gospodăria de apă
Gîrbovăț - valoare 18.994,02 lei.
 Amenajare pardoseală marmură Parohia Slobozia Corni – valoare 50.000 lei.
 Propuneri de proiecte pentru anul 2016, am ținut cont de cele propuse în dezbaterea
publică privind Strategia de dezvoltare locală 2015 – 2020 , iar lista poate suporta
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modificări în funcție de necesitățile și oportunitățile locale, precum și cu propunerile de
proiecte pe care doriți să le faceți.
Extinderea și amenajarea incintei Pieței Agroalimentare prin împrejmuire, asfaltare,
executare acoperiș - valoare estimată 800.000 lei.
Amenajarea a 2 mini terenuri de sport în localitățile Tălpigi și Ghidigeni, comuna
Ghidigeni, Județul Galați –parțial realizat – valoare estimată : 1.000.000 lei.
Reabilitare Grădiniță, sat Tăplău, comuna Ghidigeni, Județul Galați – valoare estimată:
210.000 lei.
2.6. COMPARTIMENTUL SOCIAL

Serviciul de asistență socială are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale
ale comunității, din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate la nevoie.
1. Întocmește dosare pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001, privind
venitul minim garantat.
În anul 2015, situația dosarelor de ajutor social a fost următoarea:
- Acordări – 94 dosare;
- Modificări – 897 dosare;
- Suspendări – 112 dosare;
- Repuneri – 86 dosare;
- Încetări – 58 dosare;
- În prezent sunt în plată 673 dosare.
2. Întocmește dosare pentru alocații de stat, în acest an acordându-se un număr de 111
alocații de stat, 5 indemnizații creștere copil, 5 cereri de stimulant creștere copil.
3. Întocmește dosare pentru alocații de susținere a familiei pentru cei cu venituri mici.
În anul 2015, situația dosarelor de alocație de susținere a familiei a fost următoarea:
- Acordări – 98 dosare;
- Modificări – 84 dosare;
- Încetări – 60 dosare;
- Suspendări – 0.
- În prezent sunt în plată 398 dosare.
4. Întocmește documentația privind acordarea ajutorului de înmormântare, ajutor de
urgență, conform Legii 416/2001; în cursul anului 2015 s-au primit și s-au soluționat un
număr de 4 cereri de ajutor de deces (Zorilă Victor, Ababei Victorița, Zaharia Carmen și
Martinesc Anița).
5. Întocmește anchete sociale la solicitarea:
- Persoanelor adulte cu handicap, pe plan local sunt un număr de 8 persoane încadrate
cu gradul I de handicap, 7 persoane cu grad accentuat, o persoană cu grad mediu de
handicap.
- Părinților care au copii cu vârsta 0-18 ani încadrați în grad de handicap, în anul
2015, 35 de copii s-au prezentat la comisie.
- La solicitarea judecătorilor, tribunalelor în diferite dosare, cum ar fi: divorț cu
minori , exercitarea drepturilor părintești, stabilire domiciliu minor, tăgadă
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paternitate, pensie întreținere, majorare pensie întreținere, contestație la executare,
cerere de ajutor judiciar, instituire curatelă, etc.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru diferite
categorii de persoane:
a) Mame minore – suntem una din comunele din județul Galați cu cele mai multe
mame minore. În anul 2015, 24 de fete cu vârsta între 14 – 18 ani au dat naștere.
b) Copii instituționalizați, pe plan local avem 36 de minori care sunt
instituționalizați în diferite localități din țară, la asistenți maternali cât și la
Centre de plasament / Centre de Recuperare și Reabilitare.
c) În anul 2015 am solicitat ajutor din partea inspectorilor sociali, cât și a
psihologilor din cadrul DGASPC, pentru familiile dezorganizate care au risc de
a-și abandona copiii.
d) Copii delincvenți, anul trecut pe plan local au fost monitorizați un număr de 3
copii cu vârsta cuprinsă între 9-18 ani care au săvârșit fapte penale.
e) Trimestrial raportăm către DGASPC Galați situația copiilor a căror părinți sunt
plecați în străinătate:
- 26 de copii cu un părinte plecat în străinătate;
- 10 de copii cu ambii părinți plecați în străinătate;
- 25 de copii cu părinte unic susținător al familiei plecat în străinătate.

Anchete sociale s-au întocmit și pentru elevii care s-au încadrat în programele școlare:
”bani de liceu” , ” 200 euro” , în vederea achiziționării unui calculator, cât și elevilor cu situație
foarte bună la învățătură.
6. Întocmește dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, având în vedere
dispozițiile OUG nr. 70/ 2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului
rece. În anul 2015 s-au primit un număr de 321 dosare în lunile octombrie și noiembrie,
din care 1 a fost respins. La sfârșitul anului s-a făcut plata la beneficiari într-o singură
tranșă.
În anul 2015 am contactat fundația Portul Speranței Bârlad, în vederea acordării prin
donație de cărucioare pentru: Golodin Alexandrina.
La solicitarea persoanelor în vârstă, singure (Covaci Maricica, Terlea Ioan, Tudor Emil,
Florea Mureș, Draghia Georgel, Golodin Alexandrina, Moise Mihai), încadrate în grad de
handicap, i-am sprijinit la întocmirea documentației necesare pentru a beneficia de indemnizație
de handicap.

2.7. COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL
– este un compartiment funcțional al Primăriei Ghidigeni, aflat în subordinea
Secretarului. Activitatea se desfășoară în paralel atât pe suport de hârtie, cât și electronic.
Ca o sinteză a activității registrului agricol pentru anul 2015, în cadrul compartimentului
agricol, s-au eliberat:
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-

300 adeverințe, la cererea cetățenilor pentru eliberarea și reînnoirea actelor de
identitate;
403 adeverințe APIA către persoane fizice și juridice;
862 adeverințe pentru asistență social, privind constituirea și reînnoirea dosarelor de
ajutor social și alocație de susținere;
330 adeverințe privind dosarele de încălzire;
38 adeverințe pentru Electrica;
140 adeverințe necesare pentru burse școlare și Programul ”Bani de liceu”;
572 adeverințe pentru unitățile de învățământ privind dosarele de rechizite școlare;
12 adeverințe pentru Notariat;
21 adeverințe pentru Măsura 141;
28 adeverințe pentru Registrul Comerțului;
66 adeverințe diverse.
S-au emis un număr de 150 atestate de producător și 147 carnete de comercializare.
În urma calamităților produse de seceta pedologică din vara anului 2015, au fost
înregistrate un număr de 146 cereri pentru care comisia s-a deplasat la fața locului
unde s-a făcut constatarea și s-au întocmit procesele verbale, după care o parte din
ele au fost înaintate cetățenilor pentru a fi depuse la APIA.

2.8. COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
Înregistrări nașteri:
La nivelul compartimentului de stare civilă al comunei Ghidigeni, în anul 2015 au fost
înregistrate 1 acte de naștere, în dublu exemplar (transcrieri) , privind copii ai cetățenilor români
născuți pe teritoriul altor state, precum Italia, Spania, Germania, Marea Britanie.
Au fost eliberate 93 de certificate de naștere, din care 82 duplicat, la cererea persoanelor
interesate și a altor primării în baza actelor de naștere aflate în păstrare în arhiva stării civile a
comunei Ghidigeni.
Înregistrarea căsătoriilor:
În anul 2015, au fost înregistrate 33 acte de căsătorie în dublu exemplar, din care cinci
acte de căsătorie au fost transcrieri.
Au fost eliberate 69 certificate de căsătorie din care 36 certificate duplicat , la cererea
altor primării și a persoanelor interesate.
Au fost preluate 13 cereri pentru acordarea recompense financiare cu ocazia împlinirii a
50 de ani de căsătorie.
Înregistrări decese:
În anul 2015 s-au înregistrat 54 acte de deces în dublu exemplar și au fost eliberate 81 de
certificate , din care 27 duplicat la cererea persoanelor interesate.
Înregistrări divorțuri:
În anul 2015 a fost implementată procedura privind divorțul pe cale administrativă prin
HCL nr. 4/29.01.2015.
A fost înregistrat un divorț pe cale administrativă.
Au fost primite și înregistrate 11 Hotărâri de divorț de la Judecătoria Tecuci și Galați și
de la alte Birouri Notariale ale Municipiului Tecuci.
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Pe parcursul anului 2015, au fost depuse aproximativ un număr de 175 de cereri prin care
au fost solicitate certificate de naștere duplicat de la primăriile altor localități, orașe, municipii.
2.9. COMPARTIMENTUL CADASTRU
În anul 2015 au fost eliberate 28 de certificate de urbanism, 20 de autorizații de construire
și 8 autorizații de desființare construcții.
S-au încheiat procese verbale de sancționare contravențională privind construirea cu
încălcarea prevederilor Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, privind
autorizarea executării lucrărilor de construire.
S-au înregistrat 500 de contracte de arendare și 204 acte adiționale de reziliere a
contractelor de arendare.
S-au înregistrat 90 de cereri privind vânzarea unor terenuri în extravilan, s-au întocmit și
înaintat către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Galați, dosarele aferente cererilor
de publicare a ofertei de vânzare în conformitate cu Legea 17/2014, privind unele măsuri de
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Pentru 83 de dosare,
instituția noastră a eliberat adeverință de vânzare liberă, iar pentru diferența de 7 dosare, Direcția
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Galați, a emis avize finale datorită faptului că arendașii
și-au exercitat dreptul de preempțiune.
Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar a emis 5 hotărâri de modificare a
titlurilor de proprietate, din care 3 pentru modificare pe cale administrativă și două prin sentințe
judecătorești, cât și o hotărâre de întocmire a unui titlu de proprietate pentru suprafețe de teren
intravilan.
S-a dat curs unui număr de 52 de cereri de deplasare a comisiei pe teren pentru stabilirea
hotarelor între proprietăți, identificarea suprafețelor de teren sau constatarea pagubelor provocate
de animale sau prin furt, după caz.
S-au eliberat 35 de adeverințe:
- 10 adeverințe necesare la publicarea în Monitorul Oficial a pierderii titlurilor de
proprietate ;
- 12 adeverințe necesare la întocmirea sau rectificarea cărților funciare;
- 8 adeverințe necesare la corectarea titlurilor de proprietate în instanță;
- 5 adeverințe necesare la APIA.
2.10. COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ
În anul 2015, pe raza comunei s-au înregistrat 2 incendii la locuințe, 1 incendiu de
pădure, 2 incendii de miriște și pășune și 1 incendiu la gunoi.
Cauzele acestor incendii au fost: neglijență în folosirea focului deschis în aer liber, jocul
copiilor cu focul, fumatul în locuri cu pericol și risc de incendiu. S-au purtat discuții cu cetățenii
pentru a se preîntâmpina aceste incendii atât la gospodării, cât și pe miriști, pășuni, coaste,
provocate din joaca copiilor cu focul, fumatul în locuri interzise, dat foc la gunoaie pe timp de
vânt, folosirea hornelor și sobelor fără a fi curățate de funigine.
 Pe timp de iarnă s-au executat activități specifice de deszăpezire și împrăștiat material
antiderapant cu utilaje și cu muncitori beneficiari de ajutor social și cu echipe de
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voluntari ai SVSU Ghidigeni, pe toate drumurile comunale unde au putut intra utilajele,
Vola, respectiv Tractorul cu lamă de la Primărie.
 Au fost montate parazăpezi pe DJ 240 A Ghidigeni – Gîrbovăț, pe o lungime de 200
metri , de către angajați ai drumurilor județene, deși noi am solicitat prin adrese la
Consiliul Județean Galați pe o lungime de 2600 metri, pentru a evita formarea troienelor.
 S-au tăiat lemne la Primărie și la Remiza PSI, care s-au depozitat în magazii în vederea
aprovizionării Centralelor Termice pentru încălzirea spațiilor aferente, Primărie, Remiza
PSI, Biserică, Dispensar și Bibliotecă.
 În luna martie, cu muncitorii de la ajutor social și cu echipe de intervenție de la S.C.
Electrica S.A Tecuci, împreuna cu Avram Mircea, s-a acționat pe DJ 240 și pe drumurile
comunale unde s-au curățat pomii de crengile dintre liniile electrice, în vederea evitării pe
timp de furtună și ploi a întreruperii energiei electrice la instituții, abonați casnici,
iluminat public , etc. De asemenea, s-au eliberat căile de acces pentru autovehicule mari:
mașina de pompieri și mașina de gunoi.
În aceiași perioadă, cu personal de la 416/2001 , s-au curățat canalele și șanțurile prin
care se evacuează apele pluviale.
S-a acționat pe albia majoră a Râului Bârlad cu personal din rândul beneficiarilor de
ajutor social, pentru curățat albia de gunoaie și sticle de plastic, activitate ce se efectuează în
fiecare primăvară și se întreține pe tot parcursul anului.
 Am participat la activitățile de organizare și desfășurare a evenimentului din data de 21
Mai ”Sărbătoarea Comunei”, atât la baza sportivă, cât și în jurul acesteia (reparat și vopsit
tribună, vopsit gardul la stadion și remiza PSI , tăiat iarba pe stadion, pe GJ 240 de la
Slobozia Corni la Gefu.
 Lotul de pompieri voluntari au ocupat locul I la faza județeană a Concursurilor
Profesionale ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență care a avut loc în luna
iunie la Galați și s-au calificat la faza Interjudețeană care a avut loc tot la Galați în luna
iulie, unde a ocupat locul II.
Activitățile de prevenire au avut loc la școli, grădinițe, unde s-au prezentat materiale despre
activitatea pompierilor , despre riscuri privind calamități ce pot avea loc pe raza localității și cum
trebuie să se comporte personalul școlilor și grădinițelor în situații de urgență.
În luna septembrie au fost curățate 8 fântâni și dezinfectate cu soluție de clor de către
muncitorii de la Serviciul de Gospodărie a Apelor și Serviciilor Voluntare pentru Situații de
Urgență.
Referitor la activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ghidigeni în anul
2015, rezultatele generale înregistrate relevă faptul că acesta și-a îndeplinit responsabilitățile ce
i-au revenit, a acționat operativ în toate situațiile de urgență. Se remarcă totodată o scădere a
numărului de intervenții, în care s-a acordat asistență cetățenilor, ceea ce este un lucru
îmbucurător.
Activitatea S.V.S.U. este o muncă de echipă, în sprijinul cetățenilor și vom avea în vedere
creșterea permanent a gradului de operativitate a activităților pentru situații de urgență.
2.11. COMPARTIMENTUL SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ


Serviciul de alimentare cu apă are drept scop asigurarea apei potabile pentru toți
utilizatorii de pe teritoriul comunei Ghidigeni.
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Activitatea desfășurată de serviciul de alimentare cu apă constă în:
- Întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor de
alimentare cu apă;
- Monitorizarea calității apei potabile distribuită prin intermediul sistemelor de
alimentare cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare;
- Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă în condiții de siguranță, cu respectarea
tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;
- În anul 2015, la nivelul comunei Ghidigeni, s-au efectuat 29 de racordări de către
personalul autorizat din cadrul serviciului de alimentare cu apă;
- S-a intervenit la un număr de 39 de defecțiuni semnalate de către abonați;
- S-au efectuat lucrări de curățenie și igienizare la cele două gospodării de apă de la
Tălpigi și Gîrbovăț;
- Pentru buna funcționare a serviciului de alimentare cu apă , s-au achiziționat 2
pompe: una pentru gospodăria de la Tălpigi și una pentru gospodăria de la Gîrbovăț;
- S-au întocmit fișe individuale și contracte de furnizare a apei pentru toți utilizatorii;
- Se efectuează deplasări în teren în vederea citirii apometrelor și încasarea debitelor;
- În vederea recuperării debitelor reprezentând contravaloare apă în anul 2015, s-au
întocmit și înmânat un număr de 228 de inștiințări de plată, 211 titluri executorii și
somații și 44 popriri;
- În urma înștiințărilor și al somațiilor, un număr de 31 de abonați au achitat integral
debitele, iar un număr de 98 de abonați au achitat parțial debitele. Deasemenea s-a
trecut la debranșarea de la rețeaua de apă a comunei a numitului Roșu Constantin,
din satul Tăplău;
- În bugetul local al comunei Ghidigeni pe anul 2015, în urma tuturor rectificărilor,
aveam planificată suma de 175.000 lei, încasările fiind de 185.231,16 lei ,în procent
de 105,84%.

2.12. COMPARTIMENTUL SERVICIUL DE SALUBRIZARE
Serviciul de Salubrizare asigură colectarea și transportul deșeurilor solide rezultate din
activitățile menajere ale cetățenilor de pe întreg teritoriul comunei Ghidigeni.
Activitatea desfășurată de serviciul de Salubrizare pe anul 2015, constă în:
-

-

-

În zilele de luni și marți ale fiecărei săptămâni, încasatorii s-au deplasat pe teren
însoțind mașina care colectează gunoiul de la cetățenii comunei pentru a purta
discuții în vederea reducerii cantității de gunoi, explicându-le în același timp că nu
au voie să pună în europubelă gunoi de grajd, pământ;
S-au întocmit declarații pe teren cu numărul de persoane din fiecare gospodărie în
vederea stabilirii taxei de salubrizare pentru persoanele fizice și s-au întocmit
contracte de prestări servicii pentru persoanele juridice;
În vederea recuperării debitelor reprezentând taxa de salubrizare pe 2015, s-au
întocmit și înmânat personal un număr de 362 de înștiințări și tot atâtea somații și
titluri executorii, precum și 83 de popriri.
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În urma înștiințărilor și al somațiilor, în jur de 40 de contribuabili au achitat integral , iar
restul au achitat parțial.
În ceea ce privește popririle, în jur de 15 popriri au fost achitate integral, iar restul sunt în
curs de derulare.
În bugetul local al comunei Ghidigeni pe 2015, în urma tuturor rectificărilor, la
31.12.2015 aveam planificată la salubrizare suma de 153.000 lei , încasările fiind de 155.794,47
lei, în procent de 101,83 %.
În continuare vom depune toate eforturile conform procedurilor prevăzute de lege pentru
încasarea debitelor.
2.13. COMPARTIMENTUL POLIȚIA LOCALĂ
Începând cu anul 2010 Poliția Comunitară se transformă conform Legii 155/2010 în
Poliție Locală. În cadrul acestui serviciu ce își desfășoară activitatea în aparatul de specialitate al
Primarului, își deșfășoară activitatea un număr de 6 agenți față de 7 posturi cât sunt prinse in
organigramă.
Acestea își desfășoară activitatea în următoarele domenii:
- Asigurarea ordinii și liniștii publice precum și paza bunurilor. În cadrul acestei
atribuții, agenții poliției locale au desfășurat misiuni de patrulare împreună cu
polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tecuci, Jandarmeriei Tecuci, legitimări
de persoane, pânde, precum și deplasări la apelurile de urgență 112.
Cu ocazia acestor misiuni au fost depistate mai multe persoane care au strâns
material lemnos de pe dealurile împădurite din jurul comunei. Aceste persoane sunt:
Barbu Bogdan, Medeleanu Reta, Grigoraș Maricel, fiind conduși la Postul de Poliție
Ghidigeni în vederea cercetărilor și sancționării conform legislației în vigoare. Au fost
prinși în flagrant : Cantaragiu Alin, Scripcaru Vasile, Mihulcă Lucian, Oancea
Alexandru, Vlad Bogdănel, în timp ce sustrăgeau porumb și pepeni de pe câmp.
Au fost soluționate plângeri ale cetățenilor care aveau diferite probleme, aplanânduse conflictele ce se puteau isca între aceștia.
S-a asigurat paza și ordinea unităților școlare ori de câte ori s-a solicitat acest lucru
de către conducere, precum și instantaneu la terminarea orelor de curs.
Au fost legitimate mai multe persoane necunoscute care tranzitau comuna, atât pe
timp de noapte, cât și pe timp de zi, fiind consemnate de fiecare schimb în raportul de
activitate.
- Disciplina în construcții și afișajul stradal – deasemenea a fost o activitate
desfășurată de agenții locali. Au fost avertizați și au fost transmise înștiințări tuturor
celor care au încălcat Legea 50 , Legea construcțiilor , a celor fără autorizații de
construcții sau fără autorizații de demolare pentru construcția de case, anexe,
magazii , garduri, etc.
- Protecția mediului este altă activitate ce intră în sarcina agenților poliției locale,
fiind avertizate mai multe persoane asupra modului, unde și cum își depozitează
gunoiul de grajd, gunoiul menajer, plasticul, hârtia, sticla.
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Activitatea comercială – agenții locali participând săptămânal la modul în care se
desfășoară activitatea în cadrul Târgului Ghidigeni. În cursul săptămânii, au fost
identificați diferiți comercianți ce desfășurau comerț ocazional în localitate, fiind
verificați și trimiși către Primăria Comunei Ghidigeni, serviciul taxe și impozite
pentru achitarea taxelor locale privind comerțul ocazional conform legii.
Deasemenea, agenții poliției locale însoțesc angajații primăriei, comisii pentru
efectuarea de anchete sociale, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență,
la stingerea și lichidarea incendiilor.
-

2.14. COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ COMUNALĂ GHIDIGENI
Activitatea de bibliotecă din anul 2015 a fost la fel de variată în ceea ce privește serviciile
și beneficiarii acestora.
În afara împrumutului de carte, ce a avut o frecvență zilnică de 22 de cititori, se remarcă
utilizarea calculatoarelor din dotarea bibliotecii pentru căutarea informațiilor pe care elevii le
folosesc la portofoliile școlare. Cititorii bibliotecii au vârste și ocupații diverse, de la elevi , cadre
didactice, casnici chiar la pensionari, cel mai vârstnic cititor având 85 de ani. Pe perioada
vacanțelor, mai ales în vacanța de vară, frecventează biblioteca și copii veniți din alte localități,
dar care se află la bunici.
Privind fondul de carte, putem spune că s-au achiziționat cărți în valoare de 1200 de lei.
S-au primit și donații de la persoane fizice de la Tecuci.
Din acest an, funcționează la bibliotecă un cenaclu literar, unde câțiva elevi își pun în
valoare puterea creativă. Această activitate se desfășoară în colaborare cu Biblioteca Municipală
” Ștefan Petică ” Tecuci, unde funcționează un astfel de cerc literar condus de poeta Eleonora
Stamate.
În luna septembrie, în urma unui parteneriat încheiat între Bibliotecă și Facultatea de
Arhitectură București, s-a desfășurat la palatul Chrissoveloni un atelier de lucru pe o perioadă de
cinci zile. În această perioadă, d-na bibliotecar a avut o prezentare de material privind istoria
locală, a oferit cărți și a pus la dispoziția profesorilor și studenților tot ce a fost necesar pentru o
bună activitate. La eveniment au fost prezente televiziuni, presa, ceea ce înseamnă că se știe la
nivel național despre cât de interesantă este istoria pe care comuna noastră o are.
Anul 2015, fiind denumit Anul Brâncoveanu, a avut ca activități, diverse implicări
culturale, religioase și literare. Astfel, biblioteca în colaborare cu biserica din localitate, a
organizat la Sala ”Ioan Petrovici” din Tecuci o expoziție de fotografii ale familiei Chrissoveloni.
În luna octombrie, d-na bibliotecar a participat la Conferința Națională a bibliotecarilor
ce s-a desfășurat la Bușteni, unde a fost invitată să prezinte o temă legată de rolul bibliotecilor
mici în păstrarea și promovarea istoriei locale. Acesta este subiectul unei cărți de specialitate
aflate în lucru, a doamnei bibliotecar și va fi tipărită în toamna anului 2016.
În luna noiembrie, Biblioteca Județeană i-a oferit într-un cadru festiv doamnei
bibliotecar, cu ocazia sărbătoririi a 125 de ani de existență a bibliotecii, medalie și diplomă de
merit.
Deasemenea, în luna Februarie a anului 2016, la Galele Culturii Gălățene, doamna
bibliotecar va fi premiată pentru întreaga sa activitate, atât pentru bibliotecă , cât și pentru
activitatea literară.
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2.15. ACTIVITATEA SANITARĂ, CULTURALĂ, RELIGIOASĂ, SPORTIVĂ ȘI
ÎNVĂȚĂMÂNTUL
– unde suntem deasemenea parteneri, și-a păstrat normalitatea, Primăria în calitate de
partener a acestor instituții a sprijinit și participat activ în toate acțiunile intreprinse de acestea,
material, financiar, precum și prezentă ori de câte ori ni s-a solicitat acest lucru. Consider că
numai printr-o colaborare armonioasă pot fi realizate obiectivele propuse.
Prin acest raport, am prezentat activitatea desfășurată de Consiliul Local Ghidigeni,
aparatul de specialitate al Primarului , precum și proiectele derulate și pe care dorim să le
derulăm în continuare.
Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o
administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului.
Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în anul 2015, împreună
reușind să asigurăm speranța unor condiții de viață și civilizație mai bune locuitorilor comunei
Ghidigeni.
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