ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

Nr. 4943101.04.2016
PROCES VERBAL
tncheiat in gedin{a ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 30 martie 2016.

in urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anun{d
prezen\a a 14 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipsegte domnul Hristea
Costache. Ca invitat la qedinld participd doamna Cojocaru Claudia - inspector contabil. Totodatd la

qedinld mai participd trei cetdfeni ai comunei Ghidigeni: pr.Popa Jan, Ilici Octavian qi Obreja Stelic6.
$edin{a este statutard Ei este declaratd deschisd.
Sunt informafi consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea m. 215
din 2001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare a
fost convocat Consiliul Local in qedinld ordinard conform Dispoziliei primarului nr.253123.03.2016.

Sunt prezentate procesele verbale de la qedinlele anterioare: cel de la qedinla ordinar[ din
data de 25 februarie 2016 qi cel de la Eedinla extraordinard din data de 16 martie 2076. Nu sunt
discufii cu privire la cele doud procese verbale prezentate. Supuse la vot, ambele sunt votate cu 14

voturi pentru.
Lucrdrile qedinfei sunt preluate

de cdtre preqedintele de Eedin!6

- domnul Mocanu MihailA.

Ddnsul prezintdordinea de zi:
1. Informare privind activitatea des/d;uratd de Serviciul Voluntar pentru Situalii de
Urgenld.
2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al unitdlii administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.
3. Proiect de hotdrdre privind constituirea Grupului de lucru local tn comunq Ghidigeni,
judelul Galali
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea raportului de evaluare Si vdnzarea terenului tn
suprdayd de 891 mp, situat tn comuna Ghidigeni, iudelul Galali, tn CV 34, P 363 cdtre domnul
Popa Jan, care il deline tn prezent in concesiune
5. Proiect de hotdrdre privind atribuirea, cu titlu gratuit, a suprafeyei de 120 ha pdsune
cdtre locuitorii comunei Ghidigeni care delin un numdr redus de bovine tn gospoddrie pentru
strictul necesar.
6. Diverse
Domnul primar solicitd ca pe ordinea de zi sd fie trecut Ei:
Proiectul de hotdrdre privind: aprobarea Planului local de acliune privind incluziunea
minoritdlii rome din comune Ghidigeni, judelul Galali pentru perioada 2016-2020.
Domnii consilieri sunt de acord.
Supusd la vot ordinea de zi este votatd cu 14 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedinld ii dd cuvAntul domnului Bleambu George pentru a ptezenta
informarea privind activitatea desftEuratd de Serviciul Voluntar pentru Situafii de Urgenld.
DiscuJii:
Domnul Mocanu MihAilA spune cd materialul este cam "sublirel" gi intreabd de ce la cimitirul
Talpigi nu se face nimic?
Domnul Bleambu George ii rdspunde cd actualmente s-a intervenit in cimitirul Ghidigeni dar
se va face acelaqi lucru qi la cimitirul Tdlpigi.
Totodatd, domnul Mocanu intreabd cdnd se vor pune acele capace la fdntdni.
Domnul viceprimar spune cd se va rezolva Ei aceasti problemi'
Supusd la vot, inforrnarea este votatd cu 14 voturi pentru.

Domnul preqedinte de qedinfd, Mocanu Mihaitd ii dd cuvdntul doamnei inspector contabil
pentru a prezenta proiectul de hotdrdre.
Doamna inspector contabil spune cd rectifisarea de buget constd in majorarea cu 3.000 lei la
venituri qi alocarea sumei de 272.000 lei din excedent pentru continuarea lucrdrilor la obiectivul
"Refele de canalizare ;i stalie de epurare UAT Comuna Ghidigeni, judelul Galafi".
Nu sunt disculii in urma proiectului prezentat.
Supus la vot, Proiect de hotdrdre privind rectfficarea bugetului local al unitdlii
administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016, este votat cu 14 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedin!6 ii dd cuvdntul domnului primar pentru a prezenta urmdtorul
punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind constituirea Grupului de lucru local tn
comuna Ghidigeni, judelul Galali.
Ddnsul dd citire persoanelor care vor face parte din Grupul de lucru local, qi anume: Filimon
Ionel - expert romi, Radu Ionel - invdldtor $coala Gefu, comuna Ghidigeni, Chele Ionica - director
$coala "Ion Creang6", Tdlpigi, comuna Ghidigeni, Popa Jan - preot sat Ghidigeni, comuna
Ghidigeni, Figtoleanu Vasile - preot sat T6lpigi, comuna Ghidigeni, Banu Daniela - medic
Dispensarul Uman sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, Grecu Mircea - medic Dispensarul Uman sat
Tdlpigi, comuna Ghidigeni, B[di1a Rozeta-Mihaela - delegat propus in Grupul de iniliativd locald
(GIL), Iovu Constantin - reprezentant Polilia Locald Ghidigeni, Batog Valentina - mediator sanitar
sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, ViEan Mdrioara - mediator sanitar sat Tdlpigi, comuna Ghidigeni
gi 2 consilieri ce vor fi propuqi.
Domnul Bdlan Marian ii propune pe domnul Zaharia Dan qi pe domnul Hristea Costache.
To{i consilierii sunt de acord.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind constituirea Grupului de lucru local fn comltna
Ghidigeni, judelul Galali, este votat cu 14 voturi pentru.
Este prezentat Proiectul de hotdrdre privind: aprobarea Planului local de acliune privind
incluziunea minoritdlii rome din comune Ghidigeni, judelul Galali pentru perioada 2016-2020.
Domnul primar dd citire membrilor propuEi pentru aface parte din Grupul de inijiativd locald: Bddila
Rozeta-Mihaela, Linguraru Ionel, Hristea V. Vasile, Rip[ Florin, Ababei Octavian, Ciofu Nelu
Florin, Feraru Gheorghe, Cobzaru Gheorghe, Zaharia Titel, Ciuraru Ionel, Stoica Neculai.
Doamna secretard dd citire Planului local de acfiune. Domnii consilieri locali nu mai au alte
propuneri.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului local de acliune privind
incluziunea minoritdlii rome din comLtne Ghidigeni, judelul Galali pentru perioada 2016-2020, este
votat cu 14 voturi pentru.
Domnul preqedinte de Eedinfd, Mocanu Mihdild, ii dd cuvdntul domnului primar pentru a
prezenta nrmdtorul punct de pe ordinea de zi, gi anume Proiect de hotdrdre privind aprobarea
raportului de evaluare ;i vdnzarea terenului in suprafaYd de 891 mp, situat in comuna Ghidigeni,
judelul Galafi, in CV 34, P 363 cdtre domnul Popa Jan, care il deline tn prezent tn concesiune.
Domnul primar spune cd domnul Popa Jan a fdcut o cerere in anul 2015 prin care a solicitat
cumpdrareaterenuluiin suprafafdde 891 mp din CY 34,P 363, cerere ce afost aprobat1" in gedinla
Consiliului Local, apoi s-a intocmit Raportul de evaluare, raport cu care domnul Popa Jan este de
acord. Fiind o sumd destul de mare se propune ca aceasta sd fre pldtitdin4 (patru) rate in decursul a
4 (patru) ani. Toli consilieri sunt de acord.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea raportului de evaluare Si vdnzarea
terenului in suprafayd de 891 mp, situat in comuna Ghidigeni, judelul Galali, tn CV 34, P 363 cdtre
domnul Popa Jan, care fl deline ln prezent tn concesiune, esle votat cu 14 voturi pentru.
Domnul primar, dd citire urmdtorului punct de pe ordinea de zi, qi anume Proiect de hotdrdre
privind atribuirea, cu titlu gratuit, a suprafelei de 120 ha pd;une cdtre locuitorii comunei Ghidigeni
care delin un numdr redus de bovine tn gospoddrie pentru strictul necesar.
D6nsul spune cd sunt crescdtori de animale care deJin un numdr redus de animale qi care nu
au posibilitatea financiard pentru a licita pentru o suprafali de teren, drept pentru care propunem ca o
suprafald de pdgune sd fie atribuitd cu titlu gratuit p6nd ce acegtia se vor organizain asocialii.
DAnsul line sd precizeze ci trebuie hotEydt in Consiliul local cum vom atribui aceastd
suprafafd, mai ales cd atunci cdnd va veni Curtea de Conturi trebuie sd avem o justificare.

Domnul Bdlan Marian spune cd in aceastd categorie sunt ;i mulfi care au peste 5 animale.
Domnul primar spune cd" atdta timp cdt nu sunt inscriqi in RNE pot da animalele la cireada

satului.
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Domnul Bdlan Marian spune cd toli cei care au animale sunt inscriEi in RNE.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd in modul acesta are de pierdut qi Consiliul Local qi
totodati pierd Ei cetdlenii c[ nu iau subvenfii de la Apia. DAnsul spune cd gruparea lor in asocialii ar
frvarranta cea mai bund qi ar trebui incurajali pentru asta.
Referitor la cele precizate de cdtre domnul Cotan, domnul Sdldvdstru Teodoru Corneliu
intreabd de ce domnul Mocanu Mihdild nu face o asociafie dacd tot este crescdtor de animale.
Domnul primar explicd cd este greu sd formezi o asemenea asocialie.
Domnul Cotan Valeriu spune cd este greu la inceput.
Domnul Neagu Cosmin Claudiu spune cd formarea unei asociafii se face in timp, actualmente
trebuie sd decidem asupra acestei suprafe{e.
Domnul viceprimar line sd precizeze cd atribuind cu titlu gratuit aceastd suprafald de teren
venim in sprijinul cetdfenilor. Totodatd, ddnsul spune unde se afld suprafelele destinate pentru
ciread6.

privind atribuirea, cu titlu gratuit, a suprafelei de 120 ha
pd;une cdtre locuitorii comunei Ghidigeni care delin un numdr redus de bovine in gospoddrie
pentru strictul neceser, este votat cu 9 voturi pentru (Acsente Florentin, Chisoci Aurel, Munteanu
Licd, Neagu Cosmin Claudiu, Pirvu Aurel, Popa Paul, Sdldvdstru Teodoru Corneliu, Zaharia Dan qi
Chiliga Gianina Felicia) qi 5 abfineri (B61an Marian, Cotan Petru Valeriu, Doniga Ioan, Mocanu
Mihaild qi $aramet Vasile).
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre

Diverse:

Sunt prezentate adresele qcolilor generale Ghidigeni Ei Tdlpigi pentru decontarea navetei
cadrelor didactice. Supuse spre aprobare, sunt votate cu14 voturi pentru.
Este prezentatd adresa m. 298129.03.2016 a $colii Gimnaziale "Ion Creangd" Tdlpigi prin
care solicitd microbuzul cu 30 de locuri pentru data de 22 aprilie 2016 pentru deplasarea laBarlad a
unui numdr de 28 de elevi qi 2 cadre didactice pentru a participa la un spectacol de teatru pentru
copii. Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Ilici Octavian care solicitd inchirierea terenului arabil pe o
perioadd de 10 ani.
Discufii: domnul viceprimar, Pirvu Aurel, propune ca intr-un an acesta sd facd dovada cd
proiectul este eligibil Ei atunci inchirierea va ramdne pe 10 ani, dar dacd proiectul nu este eligibil
contractul vaftrcziliat gi inchirierea va fi fdcutd in continuare pe 1 an.
Doamnul Ilici Octavian este de acord ca peste 1 an s[ vind cu aceastd dovad6.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 10 voturi pentru (Acsente Florentin, Chisoci Aurel,
Munteanu Licd, Neagu Cosmin Claudiu, Pirr,'u Aurel, Popa Paul, Sdldvdstru Teodoru Corneliu,
Zahana Dan, Chiliga Gianina Felicia gi Doniga Ioan) gi 4 abfineri (Bdlan Marian, Cotan Petru
Valeriu, Mocanu Mihdita gi $aramet Vasile). Domnul Cotan Petru Valeriu doreqte sdprecizeze cd nu
a votat pentru cd domnul Ilici Octavian nu apldtit cele 7 ha.
Este prezentatd cererea domnului Hugtiu Cornel gi Heltianu Byll reprezentanli ai "Agronat
Prest" - cooperativd agricold, prin care solicit[ punerea la dispoijie a unui spa]iu in sat Slobozia
Corni necesar pentru sediul social al cooperativei gi pentru intdlnirile dintre producdtori.
Disculii: domnul viceprimar spune cd este spaliul de la Casa Agronomului.
Domnul Cotan Valeriu intreabd dacd Casa Agronomului nu mai este incd in litigiu.
Domnul viceprimar spune cd litigiul este terminat qi cAqtigat de citre Consiliul Local.
Domnul Cotan il intreabd pe domnul viceprimar dacd iEi asumd rdspunderea pentru acest
spaliu dacd vor apdreaprobleme?
Domnul viceprimar rdspunde cdda.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Petcu Flgrin care solicitd concesionarea suprafelei de teren
unde are construitd casa. Supusd la vot, cererea este votatd cu 8 voturi pentru (Acsente Florentin,

Chisoci Aurel, Munteanu Licd, Neagu Cosmin Claudiu, Pirvu Aurel, Popa Paul, Sdldvdstru Teodoru
Corneliu qi Zaharia Dan,) qi 6 abfineri (Bilan Marian, ChiJiga Gianina Felicia, Cotan Petru Valeriu,
Doniga Ioan, Mocanu Mihdifd gi $aramet Vasile).+
Este prezentatd. cererea domnului Zorild,Ilie Ovidiu care solicitd concesionarea suprafelei pe
care o deline in zona Grddina Boiereascd. Supusd la vot, cererea este votatd cu 8 voturi pentru
(Acsente Florentin, Chisoci Aurel, Munteanu Licd, Neagu Cosmin Claudiu, Pirvu Aurel, Popa Paul,
Sdldvdstru Teodoru Corneliu ;i Zaharra Dan,) gi 6 ab{ineri (B51an Marian, Chiliga Gianina Felicia,
Cotan Petru Valeriu, Doniga Ioan, Mocanu Mihditd qi $aramet Vasile).
Este prezentatE cererea doamnei Seros Soltana care solicitd concesionarea suprafelei de teren
unde are construitd casa. Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Bddila Marian care solicitd concesionarea terenului situat
inzona blocului D2. Supusd la vot, cererea este votatd cul4 voturi pentru.
Este prezentatd cerere doamnei Catrin Ruxanda care solicitd concesionarea suprafelei de
teren unde are construitd casa. Deoarece aceasta este in litigiu cu solul sdu domnii consilieri propun
ca ambii soli sd fie invitali in gedinla urmdtoare a Consiliului Local pentru a ldmuri aceastd situafie.
Este prezentatd cererea preotului Mihalache Aurelian, preot Parohia Tecucel, comuna
Buciumeni, care solicit[ un ajutor financiar pentru refacerea acoperisului Bisericii. Supusd la vot,
cererea este votatd cu I vot pentru (Mocanu MihAilO gi 13 ab{ineri, cu precizare domnilor
consilieri cd in comuna Ghidigeni sunt deja patru Biserici care au nevoie de ajutor financiar.
Este prezentatd cererea doamnei Oancea Teodora - persoani cu handicap, care solicitd
scutirea de la taxa de habitat. Supusd spre aprobare, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Medeleanu Z.Ion - persoand cu handicap, care solicitd
scutirea de la impozit qitaxa de salubrizare. Supusd spre aprobare, cererea este votatd cu14 voturi

pentru.
Este prezentatd cererea doamnei Grigorag Ileana - asistent personal al fiului Grigoraq IonBogdan- persoand cu handicap grav, care solicitd scutirea de la taxa de salubrizare gi impozit.
Supusd spre aprobare, cererea este votatd cu 14 voturi pentru - doar pentru scutirea de la taxa de

salubrizare; concesiunea nu este scutit6.
Este prezentatd cererea domnului Axenie Nicolae solicitd scutirea de la taxe qi impozite
conform OUG nr.8212006. Supusd spre aprobare, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd" cererea doamnei Ghiontu Nadia - asistent personal al fiului Ghiontu Rdzvan
persoand cu handicap grav, care solicitd scutirea de la taxa de salubrizare gi impozit. Supusd spre
aprobare, cererea este votatd cu 14 voturi pentru - doar pentru scutirea de la taxa de salubrizare;
concesiunea nu este scutit6.
Domnul primar doreqte sd se retragd. Domnul Obreja Stelicd, cetdlean al comunei Ghidigeni,
ii spune sd rdmand sd discute cu ddnsul gi ii aduce iarfui o serie de acuze,
Se solicitd propuneri pentru preEedinte de gedin!6 pentru trimestrul 1112016.
Domnul Mocanu MihAitA il propune pe domnul $aramen Vasile. Supusi la vot, propunerea
domnul Mocanu este votat[ cu 13 voturi pentru, domnul Saramen Vasile fiind ales preqedinte de
Eedin!6 pentru trimestrul IIl20l 6.

Finaliz6ndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiatd gedinta.

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

Mocanu

Secretar,

Mihlitn
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