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PROCES VERBAL
incheiat in gedinJa extraordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 28 iulie 2016.

in

urma efectubrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anun!5.
prezenla a 11 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipsegte domnul Bdlan Marian,
domnul David Samuel, domnul Radu Ionel qi domnul ZahariaDan.
$edinJa este statutard qi este declaratd deschisd.
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215 din

2001 privind administralia publicd 1oca16, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in qedin!6 ordinard conform Dispoziliei primarului nr.63125.07.2016.
Lucrdrile qedinlei sunt preluate de cdtre preqedintele de gedinld - domnul Neagu Claudiu
Cosmin.
Ddnsul prezintdordinea de zi:

"stadiul infrac(ional de pe raza comanei Ghidigeni pi miisurile luate pentru stoparea
infrac(ionalitdfiitt .
La Eedinfd a fost invitat domnul qef de Post Biclea Viorel care prin adresa nr.341524716 din
25.07.2016 ne comunicd cd la aceast6 qedinld nu poate participa nici un lucrdtor a Postului de Polilie
Ghidigeni gi ne trimite informarea privind Stadiul infraclional de pe raza comunei Ghidigeni ;i mdsurile
luate pentru stoparea infraclionalititlii din Semestrul l al anului 2016.
Domnii consilieri nu sunt de acord sd fie citit[ informareain lipsa unui reprezentant al Postului
de Polilie Ghidigeni, mai ales cd era necesar[ prezen[a unuia dintre ei pentru a rdspunde la intrebdrile
consilierilor.
Domnul Mocanu Mihdi!6 spune cd oamenilor le este fric[ si iasd din casd datoritd violen]elor din
ultima perioadd, ;i propune sd fie ftcute scrisori gi trimise la instituliile din jude! Ei chiar qi la Minister
deoarece agenlii de la Postul de Polilie nu fac nimic. Totodatd, precizeazd cd toli sunt cumpdra\i iar dacd
un cetdlean face o reclamalie despre o persoand care face un rdu, acea perso and, afld imediat cine l-a
reclamant, lucru ce nu este normal.
Domnul Neagu Claudiu Cosmin propune ca la aceastd adresd/scrisoare sd fie anexate gi toate
celdlalte convocdri, adrese ce au fost trimise cu privire la Postul de Polifie.
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune cd s-a mai fbcut o adresd la IPJ Galali referitoare la
activitatea Postului de Polilie Ghidigeni gi nu s-a luat nici o mdsur6.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd nu este notmal ca doud familii sd terorrzeze tot satul Ei
trebuiesc luate mdsuri. Precizeazd. cd. ar fi necesare camere de luat vederi, a$a s-ar mai speria infractorii.
Domnul Mocanu MihAitA propune ca toli consilierii sd meargd prin sat, aga cum au ftcut-o in
campania elctorald, pentru a-i liniEti pe oameni.
Domnul Neagu Cosmin propune sd fie adusd chiar gi televiziunea dacd. nu se varezolva nimic.
Domnul Munteanu Licd este de acord cu propunerea domnului Neagu Cosmin gi spune cd doar aga se va
schimba ceva. Referitor la aceastd propunere domnul Acsente Florentin spune sd aqteptdm mai int6i
rdspunsurile de la institulii unde vom face aceastd scrisoare, iar dacd, nu se ia nici o mdsurd atunci sd fie
chematd televiziunea.

Domnul Cotan Valeriu spune cd ar trebui schimbali toli poliJistii de aici deoarece acegtia nu
aplicd legea, nu trimit dosarele mai departe (la institufiile competente), nu dau nici mdcar un numdr de
inregistrare la o cerere sau plAngere, mereu paseazd,responsabilitdfile.
Domnii consilieri pun problema gi acelora care conduc frrd permise de conducere si care nu
primesc nici o sancliune de la poliligti.
In concluzie, toli consilierii prezenli la qedinfd, propun sd fie fdcute scrisori deschise cdtre: IPJ
GaIali, Institufiei Prefectului Galafi, MAI Bucureqti qi oriunde este necesar pentru a le aduce la
cunoqtinfd situalia Postului de Polilie Ghidigeni unde nici un polilist nu-qi indeplineqte datoriile de
serviciu, producdndu-se foarte multe infracliuni pe raza comunei Ghidigeni. Totodatd, ddnqii
menlioneazd cd geful de Post a fost invitat de foarte multe ori in qedinlele consiliului local pentru a
discuta problemele infraclionale din comun[, acesta lipsind de fiecare dat6.
Finalizdndu-se problemele

din ordinea de

zi

este declarati incheiatd gedin{a.

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

Pregedinte de qedin{d,
Neagu Claudiu Cosmin

Secretar,

