ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 8911125.07.2016
PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de22 iulie 2016.

in .rr-a efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anun!6
prezenla a 13 consilieri dirr totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipseqte domnul David Samuel si
domnul Popa Paul. Ca invillat la Eedinld participl doamna Cojocaru Claudia - inspector contabil.
$edinla este statutard gi este declarutd deschisS.
Sunt informali consilierii cd. in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215 din
2001 privind administralia publicd locald", republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local irr gedinld ordinard conform Dispozifiei primarului nr.61114.07.2016.
Sunt prezentate procesele verbale de la ;edinlele anterioare: cel de la qedinla de constituire din
data de 23 iunie 2016 gi cr:l de la Eedinla extraordinard din data de 28 iunie 2016. Nu sunt disculii cu
privire la cele dou[ proceser verbale prezentate. Supuse la vot, ambele sunt votate cu 13 voturi pentru.
Lucrdrile gedinlei sunt preluate de cdtre pregedintele de gedinld - domnul Neagu Claudiu
Cosmin.
Ddnsul prezintd. ordinea de zi:

7. Proiect de hotdrfrre privind rectfficarea bugetului locul al unitd(ii administrativ
teritoriule Ghidigeni pe anul 2016
2. Proiect de hotdrfrre privind desemnarea reprezentantului comunei Ghidigeni in Adanarea
generald a Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Serviciul Regional Apa Gala(i" Si acordarea
unui mandat special
3, Proiect de hotdrfrre privind: desemnarea domniqoarei MEDELEANU ANA-MARIA,
administrator pablic al comunei Ghidigeni, ca reprezentant al comunei tn Adunarea Generslii a
Asocia(iei de D ezvoltare fnturcomunitard " ECOS ERV| | Gala(i
4. Proiect de hofirilre privind aprobarea Regulamentului de organizare qifunc(ionare a
Consiliului Local ul comunei Ghidigeni, jude(ul Gala(i
5. Proiect de hotdlrhre privind darea infolosin(d, cu titlu gratuit, a unui spa(iu pentru ONGul Asocia(ia "Ghidigeni 21116"
6. Proiect de hofirAre privind atribuirea, cu titlu gratuit, a terenuluitn saprafald de
558 m'z din proprietatea comunei Ghidigeni cdtre Purohia ttSJin(ii Impdra(i Constuntin;i Mama Sa
Elena" din sat Slobozia Corni, comuna Ghidigeni, jude(ul Gala(i
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea raportului de evaluure;ivAnzarea terenuluitn
suprafu(d de 839 mp, situat in comuns Ghidigeni, jude(ul Gala(i, tn CV 34, P 357 cdtre domnul
Munteunu loan, cure il de,line tn prezent tn concesiune
8. Proiect de hotdrLre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investi(ia
ttlmbundtdlirea Re(elei de drumuri de interes local satele Tdlpigi, Tdpliiu, Gefu, Ghidigeni, GArbovhg
Slobozia Cornt, comuna Gthidigeni, jude(ul Galalitl
9, Proiect de hotdrdre privind asigurareaJinan(drii de la bugetul local a unor categorii

de cheltuieli care flil sttn,t eligibile prin PNDL la investilia ttlmbundtdlirea Relelei de drumuri de
interes local satele Tdlpigi, Tdpldu, Gefu, Ghidigeni, GArbovd(, Slobozia Corni, comuna Ghidigeni,
jude(ul Gala(i"
70. Proiect de hotdrfrre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare localii 2015-2020.
7 T,Diverse
Domnul primar solicitd ca pe ordinea de zi sd fie trecut qi:
Proiectul de hofirAre privind acordul de partenerist dintre UAT Ghidigeni Ei Asocialia
E colo gic d Univ ers itar d G al ali.
Toli cei 13 consilieriprezenli la Eedinld sunt de acord.
pupusd la vot ordinr:a de zi este votatd cu L3 voturi pentru.
Incd de la inceput se precizeazd" c6" toate proiectele de hotdrdre au fost analizate in comisiile de
specialitate acum doar se v,cr supune la vot Ei se vor face discufii gi completdri unde sunt neclaritdli.
Domnul pre;edinte de qedinfd, Neagu Claudiu Cosmin, ii dd cuvdntul doamnei inspector contabil
pentru aprezentaproiectul de hot[rdre privind rectiJicarea bugetului local uI unitd(ii udministrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.
Doamna inspector contabil spune cd rectificarea de buget constd in asigurarea bunei funcliondri a
unitdlii.
Ddnsa spune cd va vira unele sume de pe un capitol gi va pune pe altul. Deoarece Grddinila
Ghidigeni trebuie reabilitatd: se vireazd" suma de 60.000 lei de pe capitolul "Alte bunuri Ei servicii pentru
intrelinere qi funcfionare" pre capitolul "Alte cheltuieli de investifii".
Pentru buna funcfic,nare a unitdlii majoreazd, Veniturile bugetului local cu suma de 36.000 lei in
trimestrul III qi aduce din trimestrul IV in trimestrul III suma de 4.000 lei. Totodatd suma de 43.000 lei
rdmasd de la capitolul desl.inat alegerilor locale din iunie 2016 va fi viratd la alte capitole pentru buna
desfhgurate a activitdtii.
La capitolul "Protecfie civild gi protecJia contra incendiilor" spune cd este nevoie de aproximativ
70.000 lei pentru decolmatarea Eanlurilor insd nu poate fi asiguratd decdt suma de 18.000 lei. De
asemenea la acest serviciu este nevoie de un emondor de indllime pentru tdierea crengilor copacilor care
trebuie achizilionat ca mijloc fix deoarece valoarea lui este de 3.000 lei.
La capitolul "Drumuri gi poduri"pe construclii suma de 38.000 lei va fr impdrlitd astfel: 2.000 lei
avize pentru InvestiJia "Imlbundtdfirea relelei de drumuri de interes local in satele Tdlpigi, TdplSu, Gefu,
Ghidigeni, GArbov6! gi Slobozia-Corni - comuna Ghidigeni, judeful Galali" Ei 36.000 lei proiectare la
aceaEi investilie.
In incheiere doamna inspector contabil line sd mai precizeze cd, in urmdtoarele zile se vor primi
gi banii de la canalizare.
Discufii:
Domnul primar sprme cd proiectul de hotdrAre constd in repartizarea cheltuielilor de hnanjare
privind funclionarea institu,tiei. DAnsul spune cd trebuiesc demarate proiectele pAnd se vor primi bani de
la Consiliul Judelului Gala!.i.
Referitor la achizilionarea unui emondor, ddnsul spune cd acesta este foarte necesar deoarece
crengile copacilor trebuiesc tdiale, aceste fiind destul de inalte.
Referitor la decolmatare, d6nsul spune cd aceastd situalie a fost discutatd qi intr-o Eedinla a
Comitetului Local pentru Situalii de Urgen!6 unde s-au stabilit zonele unde urmeazd a se face
decolmatarea.
Supus la vot, Proie'ct de hotdrdre

privind rectfficarea bugetului local al unitdlii administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016, este votat cu 13 voturi pentru.
Se dd citire urmdtorului punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind desemnarea
reprezentantului comunei llhidigeni in Adunarea generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
,,Serviciul Regional Apa Gtalali" Si acordarea unui mandat special. Domnul primar explicd cd datoritd

alegerilor locale ce au avut loc pe 05 iunie 2016 trebuie adoptati o noud hotdrAre, aceeaqi situafiei fiind
gi la urmltorul proiect de hotirdre de pe ordinea de zi.
Supus la vot, proiectul de hotdrdre este votat cu 12 voturi pentru gi I abfinere (domnul Mocanu
Mihd4a - PSD).
Se supune la vot P'roiect de hotdrdre privind: desemnarea domni;oarei MEDELEANU ANAMARIA, administrator public al comunei Ghidigeni, ca reprezentant al comunei tn Adunarea Generald
a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard "ECOSERV" Galali, votat cu 12 voturi pentru qi I
ab{inere (domnul Mocanu MihAitA - PSD).
Se dd citire urmdtorului punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind aprobarea
Regulamentului de organizare ;i funclionare a Consiliului Local al comunei Ghidigeni, judelul Galali.
Doamna secretard le inmdneazd, fiecdrli consilier cdte un exemplar cu Regulamentul de
organizarc qi funclionare a Consiliului local al comunei Ghidigeni, judelul Galafi, regulamentul pe care
consilierii locali sunt obliga.fi sd il respecte.
Supus la vot proiect'ul de hotdrAre este votat cu 13 voturi pentru.
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hofirhre privind darea in folosinld, cu titlu
gratuit, a unui spaliu pentru ONG-ul Asocia(ia 'tGhidigeni 2016", este prezentat de cdtre domnul
primar, Tdbdcaru Eugen. DAnsul precizeazd cd pentru accesare unor proiecte este necesar qi un ONG
drept pentru care a hotdrdt infiinfarea unuia. Ddnsul propune ca spaliul destinat sd f,re in fosta clSdire a
Primdriei vechi.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune ci trebuie verificat bine Statutul ONG-ului.
Supus la vot, proiecLul de hotdrdre este votat cu 13 voturi pentru.
Se supune la vot Proiectul de hotdrdre privind atribuirea, cu titlu gratuit, a terenului tn
suprafald de 558 m2 din proprietatea comunei Ghidigeni cdtre Parohia "Sfinlii impdrayi Constantin ;i
Mama Sa Elena" din sat Slctbozia Corni, comunq Ghidigeni, judelul Galali, votat cu 13 voturi pentru.
Se supune la vot, P,roiectul de hotdrdre privind aprobarea raportului de evaluare ;i vdnzarea
terenului tn suprafa\d de 839 mp, situat in comuna Ghidigeni, judelul Galafi, in CV 34, P 357 cdtre
domnul Munteanu loan, core il deline in prezent tn concesiune,votat cu 13 voturi pentru.
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la investtilia "Imbundtdlirea Relelei de drumuri de interes local satele Tdlpigi,
Tdpldu, Gefu, Ghidigeni, Gtdrbovii!, Slobozia Corni, comuna Ghidigeni, judelul Galali", este prezentat
de cdtre domnul primar. Ddnsul dd citire adresei nr. 45668112.05.2016 primitd de la Ministerul
Dezvolt[rii Regionale gi lt dministra]iei Publice ;i spune care sunt drumurile care vor fi reftcute.
Totodat[ d6nsul spune cd s-a refrcut devizul deoarece era destul de vechi.
Supus la vot, proiecl,ul de hotdrAre este votat cu L3 voturi pentru.
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotdrdre privind asigurarea finanldrii de la
bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL la investilia
"Imbundtdyirea Relelei de clrumuri de interes local satele Tdlpigi, Tdpldu, Gefu, Ghidigeni, Gdrbovdy,
Slobozia Corni, comuna Gliidigeni, judelul Galali", este prezentat tot de cdtre domnul primar. DAnsul
spune cd este vorba despre siuma de 165,656lei necesari pentru proiectare, avize.
Supus la vot, proiectul este votat cu 13 voturi pentru.
Se supune la vot Proiectul de hotdrdre privind acordul de parteneriat dintre UAT Ghidigeni ;i
Asocialia Ecologicd Univer,yitard Galali, votat cu 13 voturi pentru.
Diverse:
Este prezentatd cere.rea domnului Stan Niculae care solicitd concesionarea terenului pe care are
construitd casa. Supusd la vot, cererea este votatd cu 13 voturi pentru.

Totodatd domnul viceprimar pune in disculie qi situajia domnului Stan Marius care doreqte
concesionarea terenului unde are casd insd acolo trebuie mai intdi identificatd suprafala.

Solicitarea domnuluri Stan Marius este votatd cu 13 voturi pentru.
Este prezentatd cererea doamnei Catrin Ruxandra care solicitd consesionarea terenului pe care
are construitd casa. Ddnsa doreqte concesionarea sd fie fbcutd pe numele bliatului s5u cel mare Catrin
Vasile Cdtdlin.
Supusd la vot, cerel'ea nu este votatd, datoritd litigiului dintre cei doi foqti so!i, cu menliunea ca
in urmdtoarea gedinld sd 1ie prezenli doamna Catrin Ruxandra, Catrin Vasile Cdtilin qi Hdrmdsaru
Florin.
Este prezentat[ cererrea doamnei Iacob Tudora - vdduvd veterand de rdzboi care solicitd scutirea
de la impozit pentru suprafala de 2,00 ha teren extravilan. Supusd la vot, cererea este votatd cu 13

voturi pentru.
Este prezentatd" certrea doamnei Obreja Carmen Mihaela care solicitd concesionarea terenului
din spatele casei sale.
Se precizeazd cd ace'astd suprafafd este solicitatd pentru a se putea depozita gunoi acolo. Supusd
la vot, cererea este votatd cu 13 voturi contra.
Sunt prezentate cererile domnilor Agachi Iulian-Emil gi Marin Daniel care solicitd ajutor de
inmormdntare, primul in cuantum de 500 lei qi cel de-al doilea in cuantum de 358 lei. Supuse la vot
ambele cereri sunt votate cu 13 voturi pentru.
Se dd citire adresei ru. 847115.07.2016 primitd de la Cdminul pentru Persoane Vdrstnice Tutova,
comuna Tutova, judeful GaLlali prin care ne informeazd" de modificdrile survenite privitor la cheltuielile
de funclionare a cdminelor,pentru persoane vdrstnice.
Domnul primar spune cd problema este delicatd qi va trebui sd stabilim cum vom proceda mai
departe, avdnd cei doi bdtani la acest cdmin.
Domnul Cotan Petru Valeriu a spus cd nu este corect sd le pldtim atdtatimp cdt au copii, mai ales
cd este vorba sd alocdm o sumd destul de mare.
Domnul primar sputne cd vom incerca sd reludm legdtura cu familia celor doi pentru a stabili ce
vom face mai departe.
Domnul Mocanu M.ihailA ridica problema bdtdilor de la Slobozia Corni din ultima perioadd gi
spune cd trebuie frcut ceva deoarece cei de la Postul de Polilie nu fac nimic.
Domnul primar ii rdspunde cd, arc certificatele medico-legale ale oamenilor bAtufi gi c[ a ftcut o
sesizare ;i la Institulia Prefectului deoarece la inspectorul qef al judelului Gala{i nu a reuEit sd oblind o
audientd dar va incerca sd aljungi gi la Ministerul Justifiei dacd nu se va rezolvanimic. DAnsul spune c6
s-au trecut cu vederea mult prea multe: loviri, violuri, furturi gi trebuie ftcut ceva.
Doamnul Cotan Petru Valeriu spune cd dosarele nu-s finalizate ;i nu-s trimise la parchet.
Toli consilierii propun sd se faci o qedinld extraordinard peste cdteva zile unde sd fie chemat
geful Postului de Polifie Gh.idigeni, Biclea Viorel, pentru a discuta aceste probleme din localitate.
Domnul Sdldvdstru Teodoru Comeliu spune cd ar trebui afiqat un program la apd,, un program
care sd fie exact si respectat.
Domnul primar ii spune cd s-a discutat gi o sd f,re afigat un program, apa se va intrerupe de la
orele 23.00 pAndpe La4.30.
Domnul Radu Ionel ridicd o problemd de la Gara Ghidigeni unde nu mai este iluminat public
deoarece cei de la Electrica au luat contuarul.
Domnul primar spune cd se va rezolva gi aceastd problemd.
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune cd trebuiesc identificate suprafe{ele de teren din T5 qi T7
apoi parcelate deoarece sunt multe cereri pentru locuri de casd.
Domnul primar doreqte sd aducd la cunoqtinfa domnilor consilieri anumite probleme:
1. Datoritd faptului cd serviciul de alimentare cu apd este separat gi trebuie sd se autofinanleze
singuri ar trebui sd fie mbrit gi prelul la apd". Domnul Sdldvdstru Teodoru Corneliu spune cd ar trebui sd
fie limite: cine consumd mai mult sd pldteascd mai mult. Domnul primar spune cd aga este gi acum qi aqa
va fr gi in viitor. Totodatd dlinsul spune cd apometrul trebuie sd fie in termen de valabilitare metrolosic.

2. In ceea ce priveqte acordarealocurilor de casd: d6nsul propune ca suprafala de teren de 10 ha
este acordatd momentan domnului Mdndild, prin contract de inchiriere, sd fie scoasd din circuitul
agricol Eilotizatdpentru locuri de cas6. Domnii consilieri sunt de acord.
3. Referitor la cadastrul general pentru terenul extravilan: ddnsul spune cd acesta se face gratuit
gi cd va trebui organizate itrtdlniri cu cetdlenii pentru a-i informa cu privire la acest lucru.
4. Referitor la Proiectul Cdminului Cultural - ddnsul spune cd momentan nu sunt surse de
finanfare gi c5 singuravaiantd" ar fi un credit bancar.
Referitor la proiecte ce pot fi accesate - domnul primar spune cd este un proiect pe drumuri
de exploatafie agricold.
Totodatd domnul primar spune cd s-a lansat din nou "Casa Verde" .
Domnul viceprimar spune cd trebuie formatd,o comisie pentru verificarea pdqunilor.
Din comisie va facerparte domnul viceprimar qi 2 consilieri ce vor fi propugi qi aleqi.
ce

ii

5.

Doamna Chiliga Gianina il propune pe domnul Bdlan Marian, propunere votatd cu 12 voturi
pentru.
Domnul Sdldvdstru Teodoru Corneliu il propune pe domnul Radu Ionel, propunere votatd cu 12
voturi pentru.
Deoarece pentru trimestrul II nu s-a ftcut un grafic de qedinfd, doamna secretard solicita s6 fie
alese teme de disculii pentru lunile ce au rdmas: august gi septembrie.
Pentru luna august tlomnii consilieri propun ca gi temd: Informare privind mdsurile luate pentru
deschiderea in condiJii corespunzdtoarea anului gcolar 2016-2017.
Pentru luna septembrie domnii consilieri propun ca gi temd: Informare privind activitatea
desftquratl de Serviciul de alimentare cu ap[.
Finaliz6ndu-se probkrmele

din ordinea de

zi

este declaratd incheiatd qedin{a.

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

Preqedinte de qedinfii,
Neagu Claudiu Cosmin

Secretar,

