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Nr.

10541i02.09.2016

PROCES VEIIBAL
Incheiat in qedin{a ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 31 august20l6.

in utma efectudrii

apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anunla

prezen[a a 14 consilieri din totalul de 15 ce compun Consi]iul Local, lipseqte d<lmnul David Samuel PSD. Ca invita{i la qedinfd participd domnul Barbu Iulius - director al $colii Gimnaziale nr.1 Ghidigeni,

-

domnigoara Chele Ionica
director al $colii Ion Creangd Tdlpigi qi doamna Cojocaru plaudia
inspector contabil. Totodatd, la qedinfd participd doamna Medeleanu Felicia
cetdtean al comunei
Ghidigeni care prin cererea nr.8878125.07.2016 a solicitat sd fie prezentd la aceasta qedinl$, doamna
Catrin Ruxandra, domnul Catrin Ion qi Hdrm[saru Florin.
$edinfa este statutard qi este declaratd deschisd.
Sunt informafi consilierii cd irh conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea ry" 215 din
2001 privind administra{ia publicdlocald, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulteriqare a fost
convocat Consiliul Local in qedinfd ordinari conform Dispozifiei primarului nr.229124.08.2016.
Sunt prezentate procesele verbale de la gedinfele anterioare: cel de la qedinfa ordinar6 {in data de
22 iulie 2016, cel de la qedinta extraordinari din data de 28 iulie 2016 gi cel de la Eedin{a de indatd din
data de 02 august 2016. Nu sunt discufii cu privire la cele trei procese verbale prezentate. Supuse la vot,
toate sunt votate cu 14 voturi pentru.
Lucrdrile gedinfei sunt preluate de cdtre preqedintele de qedin{6 - domnul Neagu Claudif Cosmin.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:
1. Informare privind mdsurile luate pentru deschiderea in condilii corespunsdtoare a
anului gcolar 2016-201 7

2, Proiect de hofirLre privind

-

-

rectfficarea bugetului lacal ul unitd(ii udministrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016
3. Diverse
Supusd la vot ordinea de zi este votat5 cu14 voturi pentru.
Domnul pregedinte de qedinfir, Neagu Claudiu Cosmin, ii dd cuv6ntul domnigoarei direotor Chele
Ionica pentru a pr ezerrta informarea
Domnisoara director prezirrtd situafia de la $coala Ion Creangd Tdlpigi privind: ilrcadrarea
personalului didactic calificat, reparaliile ce au fost efectuate in perioada vacanlei cu exceplia
Grddinilei Tdlpigi unde este necesard o clddire noud. Totodatd, ddnsa spune cd este necesar un lard solid
pe partea de vest a gcolii, dinspre sitrada Aurel Vlaicu, pe care sperd s6-l finalizeze pdnl la sfrrqitul
anului 2016. DAnsa precizeazd, cd toate spaliile sunt pregdtite pentru primirea elevilor.
ti este dat cuv6ntul domnului director Barbu Iulius pentru a prezentainformarea priviird $coala
Gimnaziall nr. 1 Ghidigeni.
D0nsul spune cd au fost luate toate mdsurile necesare pentru ca deschiderea noului an sd se
desfrqoare in condilii normale. Totodatd line sd precizeze qi de incidentul care a avut loc in aceastd
vacaSd: doi dintre foqtii elevi ai $colii Gimnaziale Ghidigeni au spart, cu inten{ie, una dintre camerele
video din curtea gcolii.

Disculii:
Domnul primar spune cAteva cuvinte despre investigiile ce au fost fbcute la qcoli in

20t6.

lnii

20Is-

Referitor la $coala Ion^Creangd Tilpigi, spune cd se va face tot posibilul sd se facdI si
q acel sard
gard
ca sd nu mai existe probleme. in rest afirma .5 .ri. mullunrLit cd la aceastd qcoald sunt numai titulaii qi
sper[ cd nu vor fi alte probleme cdnd va incepe qcoala.
Referitor la $coala Gimnaziald nr. 1 Ghidigeni spune cd a f,ost demaratd procedura de proiectare
pentru Grddinila Ghidigeni qi chiar dacd este tdrziu sperd ca aceste reparafii sd fie finalizfe p6n[ va
incepe sezonul de iarnd. Ceea ce este ingrijordtor este abandonul qcolar qi considerd cd pdrin{ii care nuqi lasd copii la qcoald ar trebui sanc;lionafi la bani, s5 li se taie ajutorul social sau sI nu mai poat6 lua
alocafiile.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd abandonul Ecolar este mai mare decdt in anul piecedent gi
il intreabd pe domnul dir.Barbu Iuliurs dac[ qtie dacd au foit clemarate dosare la Parchet?
Domnul dir. Barbu spune cd au fost demarate dosare lnsd procurorul de cazle-aclasat.
Domnul Radu Ionel, consilier local, qi totodatd qi coordonator al $colii Gimnaziale Gefu, doreqte
sd expund unele probleme qi totodatd lipsuri de la qcoald: ddnsul ar dori dacd se poate sd fie t6iatd iarba
din curtea qcolii; sd se poatd face podul de la intrare; sd fie aohizilionate c6teva camere video iar
referitor la Grddinila de la Gefu spune cd este o mare problemd cu acoperiqul care este foarfe vechi si
sunt infiltralii.
Domnul primar spune c5 ar trebui frcut un referat de necesitate prin care sd fie solicitate aceste
lucruri qi in funcfie de buget se vor rezolvaqi aceste probleme.
Domnul dir. Barbu spune sd flte cumpdrate toate cele necesare qi $coala va pldti.
in incheiere domnul primar le ureazidomnilor directori mult zucces in noul an ;i orice problema
vor intdmpina aceasta va fi discutatdin Consiliul Local.

Supusd

la vot, Informareu privind mdsurile luate pentru

deschiderea

in

conditii

corespanzdtoure u unului gcolar 2016-2017, este votatd cu 14 voturi pentru.
Domnul pregedinte de qedin!5, Neagu Claudiu Cosmin, ii dir cuvdntul doamnei Cojocaru Claudia
- inspector contabil pentru a prezenta proiectul de hotdrAre privind rectificarea bugetului local al
unitdlii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.
Doamna contabild dd citire celor doud adrese prirnite de la Direclia Generald Regionald a
Finanlelor Publice Gala[i, prima adresd, cu nr. 33.361125.0E.20I6 prin care ni se comunicd if,fluenlele
rezultate ca urnare a rectificdrii, pe anul 2016, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugdtapentru
frnafiarea cheltuielilor descentraliz,ate la nivelul comunelor, oraqelor, municipiilor, ,eJb*eior qi
Municipiului Bucureqti. Totodatd" precizeazS cd drepturile stabilite potrivit Legii nr. 8512016 privind
plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invdfdmdntul preuniversitar db siat vor
trebui acordate.
A doua adresd, cu nr. 1I3.365130.08.2016, ni se cornunicd cd. a fost modifi catd, rcpfiizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugatd, pentru finanlarea -chbltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor, municipiiklr, sectoarelor qi Municipiului bucureqti.
Pentru unitatea noastr6 ni se comunicd diminuarea cu suma de 443 mii lei in trimestrul Itt qi majorarea
in trimestrul IV cu acea$i sumd,
Totodatd, ddnsa precizeazl, cdr va mai face cdtevamodificdri la unele capitole.

Disculii:
Referitor la hotdr6rile judecdtoreqti ale personalului didactic, domnul primar spune
acordate aceste sume.

trebuie
1d

Domnul Cotan Petru valeriu intreabd cat au costat topoganele care au fost achizifionate la
grddinile qi pe stadion, qi cdnd se va lua unul qi la Gefu.
Domnul primar ii rdspunde c5 acestea au costat in jur de 14.430lei cel de la Grddinila Taplau,
15.600 lei cel de la Grddinila Slobozia qi 22.600lei cel de pe stadion, toate fiind omologaie" Ddnsul
spune c5 pe viitor se va achiziliona unul qi la Gefu.
Supus la vot, Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al unitdlii ad)pinistrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016, este votat cu L4 voturi pentru.
Diverse:

I

cuvdntul doamnei Medeleanu Felicia.
Doamne Medeleanu doreqte si expun[ c6teva problerne din localitate:
1. Referitor la $coala veche de la Tdlpigi - ddnsa spune cd aceasta ar trebui demolatd deoarece
este intr-o stare avansatd de degradare, afirmdnd cd "urm€rea dezastrului este dezintersul"l Totodata
precizeazd" cd cele dou6 institutii, MAI qi Politia locald, ar trebui sd ia mdsuri pentnl stoparea
infracfionalitAFi.
2. Referitor la resctriclia de apb din luna iulie - ddnsa spune cd nu este normal sd fie Aceastd
restriclie deoarece pot fi incendii in acel interval de timp sau poate muri cineva. Proprlne sd fie
achizilionatd incd o pompd pentru a avea apd mereu.
3. Referitor la tirurile de mare tonaj care trec prin looalitate cu o vitezd foarte mare - d6nsa
spune cd sunt foarte mulli cetdfeni oare se pl6ng de acest lucru deoarece casele lor sunt foarte vechi gi
existl riscul de a se ddrdma.
4. Referitor la indicatoarele cu denumirea localitdfil<lr - d6nsa spune cd nu este normal s6
lipseascd lilere de pe aceste indicatoare"
In incheiere ddnsa doreqte sd expund qi problema aopiluXui cu CES, S616vdstru Ale*andru,
care nu a mai primit indemnizalia in ultimele luni.
Chiar dacd doamna Medeleanu a plecat inainte de a i se rdspunde la problemele expuse, domnul
primar doreqte sI se discute aceste pr:obleme.
Ddnsul spune cd acestea sunt intr-adevdr reale dar nu foarte grave.
Referitor la $coala Tdlpigi - d6nsul spune cd aceastd Ecoald nu mai poate ft reparatd, ia[ costurile
pentru demolare sunt destul de mari, insi se va incerca si i se dea o altd intrebuinlare pe fonduri
se dd

europene.

Domnul Popa Paul spune cd ar trebui mdcar tdiafi plopii din curtea qcolii" Domnul primar spune
cd se vor tdia.

Referitor la restriclia de ap6 - ddnsul spune cd in toatfl lara au fost aceste probleme, insp pe viitor
mai face un pul ;i nu vor mai frL restrictii.
Referitor la tirurile de mare tonaj - domnul primar spune cd nu este de datoria primdriei sd le
opreascd, ci este atribulia Postul de l,olilie Ghidigeni.
Referitor la omisiunile de litere de pe indicatoare - d6nsul spune cd sunt unele litero dezlipite
insd nu se poate face comand[ doar pentru cdteva litere.
Referitor la situatia copilului cu CES - ddnsul spune cd acum Consiliul Judefean asigurd aceastd
indemnizalie.
Este prezentatd cererea doamnei Catrin Ruxandra, care solicitd concesionarea terenulli pe care
are construitd casa. Deoarece aceasta se aflE in litigiu cu soful sdu, doreqte ca concesionarea sd fie fdcutd
pe numele bdiatului cel mare, Catrin Cdtdlin" Aceastd solicitare este deja cunoscutd in Consiliul Local,
de aceea pentru a discuta aceastd situa{ie au fost chemafi qi cei in cauzd". Hdrmdsaru Florin nu este de
acord ca, contractul de concesiune sd. fie fbcut doar pe numele bdiatului cel mare.
Domnii consilieri hotdrdsc sh aqtepte decizia instanlei de judecatd, apoi vor decide c uiiseva
face contractul de concesiune.
se va

i

Este prezentatd adresa nr. 695129.08.2016 a $colii Gimnaziale Ion Creangd T6lpig
prm1 Care
191 pfl
solicitl desemnarea a doi reprezerntanli ai Consiliului Local pentru a face parte din Consil
C rsiliu
iul de
Administrafie al $colii. Domnii consilieri propun sd rdmdnd aceaqi consilieri care au fost qi
acum.
sii fdnb
r
respectv domnul Cotan Petru Valeritr qi domnul Sdldvdstru T'eordoru Corneliu.
Toli consilieri sunt de acord, votAnd in unanimitate.
Este prezentatd cererea domnului Ciobanu Vali care solicitd concesionarea terenului pe care are
gstc votatd
construitd uilDa.
eurrJrrurr4
casa. DulJuriil
Supusd lil
la vot,
vu[, ugrgl9a
cererea este
votala ou
14 vo[url
cu Irt
voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Vlad Manix care solicit5 concesionarea terenului f,e care are
construitd casa. Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererca domrnului Zldtaru Sebastian care solicitd concesionarea terenufui pe care
are construit6 casa. Supusd la vot, cererea este votatd cl 14 voturi pentru.
Sunt prezentate urmdtoarele cereri: a doamnei Zlat Aurica, a domnului Stan Ion, a domnului
Dumitrache Maricel qi a doamnei Nazare Mariana, tofi solicitd concesionarea unor suprafele dp teren din
zona blocuri, in vederea construirii unor garaje.
Domnul primar precizeazd, c5 toli au inchiriat in fiecare an aceste suprafefe de teren,i insd prin
concesionare s-ar aduce qi mai mulli bani la bugetul local.
Supuse la vot, toate cererile r;unt votate cu 14 voturi pentru.

Finaliz6ndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratI incheiatd sedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal"
Contrasemneazil,
Preqedinte de qedin{i,

SecreJar,

Neagu Claudiu Cosmin

Barbu Eliza

B-).StrtIi

