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incheiat
februarie2016.

in qedinla

extraordinard

a consiliului Local Ghidigeni din data de

04

In urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anunla
ptezenla a 13 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local,
lipse;te domnul Bdlan Marian
qi domnul Cotan Petru Valeriu.
$edinla este statutard qi este declaratd deschisd.
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea
nr.2I5
din 2001 privind administralia publicd localS, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,
a fost convocat Consiliul Local in qedinld extraordinard, potrivit Convocdrii
cu ff. Ig93/0L02.2016.
Lucrdrile qedinlei sunt preluate de cdtre preEedintele de
Eedinld - domnul Mocanu Mihdita.
Domnul primar doreEte sd, retragd. de pe ordinea d,e zi Proiectail de ttotaiail"
iriri'"a
contractul de asistenld juridicir cu Cabinetul Individual cle Avocaturd
Stavire Liicritmioarcr.
deoarece acesta expird abia in luna aprilie.
Domnul preqedinte de qedin!6 prezintd,ordinea de zi:
Proiect de hotdrdre privind numirea unui alt reprezentqnt al Consitiutui Local Comuna
Ghidigeni fn Adunarea Generald a Asocialiilor din cadrui Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitarq
"Serviciul Regional Apa Galali,,.
supusd la vot ordinea de zi este votatd cu 13 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedinld, Mocanu Mih6itd, ?i db cuvantul domnului pnmar pentru
a
prezenta proiectul de hotdrAre,
Domnul primar, Tdbdcaru Eugen, dd citire adresei nr,9107.02.20I6primitd de la
Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitard "Serviciul Regional Apd Galafi" prin care ne solicita
iaraEi desem;;"
unui nou reprezentant in Adunarea Generald a Asoiialiei.
Deoarece acest proiect de hotdrdle este pentru a patra oard in dezbatere in
Eedinla Consiliului
Local, domnul primar explicd cd UAT Ghidigeni este deja membrd in
Asocia{ie iar acum este vorba
doar de numirea unui reprezentant nicidecum de a da serviciul de alimeniare
cu ap6. Totodata,
ddnsul explicd Ei consecinlele care pot apdrea dacd vom fi excluEi din Asociafie.
Discu{ii:
Domnul Acsente Florentin intreabd care va fi reprezentantul Consiliului Local pentru
a face
parte din Asocialie.
Domnul primar spune cd s-a propus ca qi reprezentant domniEoara Medeleanu Ana-Maria
administrator public, dar dacd, sunt Ei alte propun.ri din randul domnilor consilieri
le vom pune in
disculie.
Nu sunt alte propuneri.
Supus spre aprobare proiectul de hotdrdre privind numirea unui alt reprezentant
al
Consiliului Local comuna Ghidigeni tn Adunarea Genirald a Asocialiilor din cadrui
Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard "serviciul Regional Apa Galali", este votat
cu 13 voturi pentru,
domniqoara Medeleanu Ana-Maria fiind noul reprezintant in Adunarea Generald
a Asocialiilor din
cadrul Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard "Serviciul Regional Apa
Galali".
Finalizdndu-se problemele din ordinea de zi este declarata incheiatd qedinla.
Drept pentru care s-a incheiat prezentur proces verbal.
Contrasemneazd.
Preqedinte de ;edin{d,

Mocanu Mihni$

Secretar,
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