ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 11709/03.10.2016
PROCES VERBAL
Incheiat in gedinla ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 30 septembrie 2016.

In urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtne

secretarul comunei, sej anunld

a 14 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Locral, lipsegte domnul Balan Balan PSD. Ca invitali la gedin!6 p
a Cojocaru Claudia - inspector contabil gi domnrhl Botez
prezen\a

Marian

- muncitor

la

Serviciu
g

$edinla este statutard

ou ap6.
deschisd.

Sunt informali consilierii cd in confonnitate
2001 privind administralia publicd localS, republic
convocat Consiliul Local in gedinJd ordinard confo
Sunt prezentate procesele verbale de la gedin
31 august 20162016 gi cel de la gedinla de indat[ din data de 01 septembrie 2016. Nu sunt discufii cu
privire la cele doud procese verbale prezentate. Supuse la vot, ambele sunt votate cu 14 voturi pfntru.
regedintele de qedin!5. - domnul Neagu Claudiu posmin.

urald de Serviciul de alimentare cu apd
rea bugetului local al unitdtii administrativ
modijicarea Statului defunc{ii al aparatului de speciafitate
(ul Galali,
Proiect de kofirAre privin
nr.33/30.
robarea
Regulamentului de utilizare a microb
GhidigeTti
scolur din
5. Diverse
Se solicitd ca pe ordin ea de zi sd fie trecut gi Proiectul de hofirilre privind numirea perltru
anul ;colar 2016-2017 a reprezentan(ilor Consiliului Local al comunei Ghidigeni ca merybri ai
Consiliilor de administra(ie ule unitdyilor din invdldmhfid preuniversitar de stat din gomuna
Ghidigeni, j udelul Gala(i.
Toli consilierii sunt de acord.
Supusd la vot ordinea de zi este votatd cu 14 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedinJ6, Neagu Claudiu Cosmin, ii dd cuv6ntul domnului Botez Marian
pentru aprezenta Informarea privind activitatea desfdpuratd de Servtciul de alimentare cu apdJ
Domnul Botez Marian prezintd" situa{ia actual
itua{ie care se
prezintd destul de bine. D6nsul spune c[ nu suLnt prob
ercAndu-se ca
toate problemele cetdfenilor s[ fie rezolvate. Ceea
de a$ometre.
Referitor la incasare, precizeazd cd momentan s-a incasat in procent de 40o/o.

4.

Disculii:
Domnul Radu Ionel fine sd precizeze cd toate lucrurile menfionate de cbtre domnul BotezjMarian
sunt reale gi c[ acesta este mereu pe teren remediind orice problemd.

Domnul cotan Petru valeriu spune cd sunt probleme cu inr;asarea, dacd aceasta este abia

de

nu crede cd"pdnd,la sfdrgitul anului se va imbundtd{i situalia.
Domnul primar spune cd degi pare sirnplu de administraf acest serviciu, acest lucru nu este a$a.
Sunt doud gospodarii de apd gi sunt greu de gestionat.
Referitor la numdrul de abonafi - rezultd cd nu sunt toli cet[lenii racordafi la re]eaua de
alimentare cu apd.
Referitor la incasare - spune cd s-a trecut la facturare gi deqli ar fi mai simplu de acilitat incd
cetdlenii nu au venit s6-gi achite datoriile, insd sperdm ca pdnd la finele anului sd se imbundtdleascd
situaiia. Cu un procent de 40Yo nu se poate gestiona ca gi serviciu separat, pAni acum din vehituri au
acoperit abia cheltuielile efectuate.
Totodatd line sd menlioneze cd prelul laapd,, de 3 lei, este totugi mic raportat la consumlrl foarte
40%o, gi

mare.

Totodatd trebuiesc achizilionate apometre insd se vor lua treptilt deoarece costurile ajung mult.
Domnul Mocanu Mihditd spune cd ar trebui luate egalonat
Domnul Botez Marian spune cd trebuiesc luate de unde este rnai mare consumul.

Domnul Sdldvdstru Teodoru Corneliu intreabd dacd nu se poate face debran;are la cei rduplatnici.
Domnul Botez Marian rdspunde c[ se poate face insd trebuiesc urmafi anumifi pagi.
Domnul Zaharia Dan intreabd" dacd nu este o diferentd acum de cdnd s-a trecut lafacturaie?
Domnul Botez Marian spune ci situaliia JV
se prezintd
la fel.
rq
yrvLrtrvq
Domnul primar line sd mai precizeze cd este o problemd cu cei de la ajutorul social care hacd nugi vor achita datoriile li se vor suspenda acest drept.
Supusd la vot, Informarea privind activitutea desfd;uratd de Serviciul de alimentare cu apd,
este votatd cu 14 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedinli, Neagu Claudiu Cosmin, ii di cuvdntul doamnei Cojocaru Claudia
- inspector contabil pentru a prezenta proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al
unitdfii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.
Doamna inspector contabil spune cd s-a primit a gaptea trangi de finanlare nerambursbbila, in
valoare de 553.461,78 lei, conform contractului nr. 2121N112.0tt.20I2 incheiat cu Administralia
Fondului pentru Mediu Bucuregti pentru proiectul de investilii intitulrrt "Relele de canalizare gi stafie de
epurare UAT Comuna Ghidigeni, jude{ul Galali".
Totodatd, ddnsa precizeazd, cd, va mai face cdteva modificiiri la unele capitole pentru buna
funcfionare a instituliei.
Disculii:
Domnul primar spune cd se fac modificdri acolo unde este necr;sar.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd ar trebui achizilionatd gi o autospeciald PSI.
Domnul primar spune cd la anul va avea in vedere gi acest lucru, insd anul acesta nu estg posibil
deoarece deja s-a achizitionat autogunoiera qi nu mai sunt fonduri.
Domnul Mocanu Mihaita intreabd dacd a fo
Domnul primar ii rdspunde cd s-a achitat o
iar apoi va fi adus6.
Domnul Zaharia Dan intreabd dacd cei c
drumurile care au fost stricate.
Domnul primar spune cd drumurile vor fi aranjate c6t de cAt, apoi dupd, finalizarea llcrdrilor
aceste vor fi asfaltate.
Domnul Cotan Petru Valeriu intreabd cAnd va fi finalizatd,lucnlrea.
Domnul primar ii rdspunde cd,invara anului 2017.

Doamna Oancea Dorina spune cd trotuarul de la gcoald c[tre stalie este blocat cu piatrd
sunt nevoili sd meargd pe $osea.

;i

copii

Domnul primar precizeazd, cd se va rczolva acest lucru, donLnul viceprimar gi cei de fa polilia
ingtiin![ri pentru deblocarea trotuarului.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al unitdlii
administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul .2016, este votat cu 14 vcrturi pentru.
Este supus spre dezbatere urmdtorul punct de pe ordinea de zi: Proiectul de hotdrarq privind
modfficarea Stqtului de funclii al aparatului de speciqlitate al primarului c tmunei Ghidieenll'iudelul
Galali,
Doamna secretard gi domnul primar explic[
Supus la vot, proiectul de hotdrdre este votat
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi:
nr. 3 3/3 0. 09. 2 0 1 5 privind aprobarea Regularnent u
din dotarea Primdriei Ghidigeni este prezentat de c
Datoritd faptului cd sunt foarte mulli elevi navetigti gi nu se poate face o selecfie pentru a nu
exista discrimindri, s-a stabilit ca ambele rnicrobuze sd-i transporte pe elevi la scoli. La i]rstruirea
goferilor de microbuze cu polilia rutierd li s-a cerut un act unde sd fie specificat transportul eldvilor cu
ambelor microbuze. Datoritd fapdtului c[ anul trecut a fost aprobat doar regulamentul pentru mibrobuzul
cu nr. de inmatriculare GL 16 CLG vin ou o completare la aceastd hotdrAre pentru a a{duga gi
microbuzul cu
e GL 19 CLG.
Doamn
pune cd este foarte util acest transport, mai ales cd foarte mulfi parinli
zic cd, igi simt
n!5 cAnd m€)rg cu microbuzele din clotarea primdriei dec6t cu lnijlocul
de transport in comun.
Supus la vot, proiectul de hotdr6re este votat cu 14 voturi pentru.
Se trece la urmdtorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrhre privind n
anul Ecolar 2016-2017 a reprelentanlilor Consiliului Local al comunei Ghidig
ai
Consiliilor de administralie ale wnitdlilor din tnvdldmdntul preuniversitar de
na
Ghidigeni, j udelul Galali,
Se dau citire celor doud adrese primite de la instituliile de invdldmdnt prin care solicitd
desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administrafie al gcolii Gimnaziale
nr. I Ghidigeni, respectiv al $colii Gimnaziale Ion Creangd Tdlpigi.
Pentru $coala Gimnaziald Ion Creangd Tdlpigi sunt propur;i domnii Cotan
Sdldvdstru Teordoru Corneliu, iar pentru $coala Gimnaziald, nr. t Ghidigeni sunt
Munteanu Licd gi Neagu Claudiu Cosmin.
Toli consilieri sunt de acord, votAnd irr unanimitate.
Supus la vot, proiectul de hotdr6re este votat cu 14 voturi pentru.
localS vor f'ace

Diverse:

Sunt prezentate adresele gcolilor generale Ghidigeni gi Tdlpigi prin care solicitd debontarea
didac
re aprobare, ambele sunt votate cru 14 voturi pentru.
Se propune a
cdtre celLe doud gcoli pentru a vedea dacd cadrele didactide nu ar
putea face naveta cu c
buze din dotarea Primdriei.
Este prezentatd cererea domnului Genete Cotan Constantin care solicitd concesionarea sJprafelei
de 28 mp teren drnzona blocuri in vederea construirii unui garaj. Supusd la vot, cererea este r]otate cu
14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Chelmu Aurel care solicitd delimitarea si decolmatarea
cqnfrrlrri
l^ l^
a1^*t
sanlului r{a
de la
la T'i*io
Irimia I\rfo-iMaria pdnd
la i^+^*.^^+i^
intersecJia de
^A-X l^
la -+^+:^
stafia ol^L^-:^
Slobozia corni.
navetei cadrelor

Domnul primar explicd unde este zona gi spune cd se va delimita gan1ul prin decolmatar{ urmAnd
viitor sd fie prins in buget amenajarea qanfului.
Este prezentatd cererea domnului Zoril6, Ilie care solicitd un loc de casd in zona Grddina
Boiereascd. Domnul viceprimar explicd cd acesta are o suprafald de teren inchiriatd pe care dorp$te sd o
concesionezepentru a-qi construi o casd.
Supusd la vot, cererea este votatl cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea doamnei Rdducioi Doina, care solicitd cunnpdrarea
de
serviciu, pe care momentan il deline in inchiriiere.
Doamna ChiJiga Gianina spune cd acest apartament poate fi dat in chirie qi altor cadre
mai ales cd doamna Rdducioi este momentan cadru didactic in str6in[1.ate.
Domnul Cotan petru Valeriu spune cd momentan locuieqte fral;ele ddnsei acolo.
Domnul primar spune cd acest spaliu este de
cabinetelor medicale.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune ci ar put
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 votu
Este prezentati adresa nr. 1189113.09.201
judelul Vaslui, prin care ne face cunoscut de modi
persoanelor vdrstnice, republicatd, in urma cdreia Consiliul Local Ghidigeni trebuie sd se hotdlascd cu
privire la domnul Haragoja Aurel gi Haragoja Rodica-Paraschiva dacd vor fi linufi in contihuare la
Cdmin sau li se vor acorda o locuin!6 sociald.
Domnul primar spune cd aceastd situafie este deja cunoscutd de cdtre Consiliul Local, tot ceea ce
rimdne este ca p6nd la inceputul anului 2017 sd se hotArascd" dac6, cei doi vor rdmdne in contihuare in
Cdmin sau ii vom aduce in localitate.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cE nu este corect ca sd se ocupe de ei Consiliul Local atAta
timp cdt acegtia au copii.
Domnul primar spune cd, atdt angajalii Primdriei Ghidigeni, cdt gi angajalii Cdmirfului, au
incercat si ia legdtura cu copii d6ngilor dar acegtia nu mai rdspund.
Doamna Chiliga Gianina Felicia propune sd fie suslinufi financiar, de cdtre Consilir]rl Local
Ghidigeni, pAnd la sfhrgitul anului, urmAnd ca din 2017 sd le asigurdm o camera qi sd se gestioneze
singuri.
Domnul primar spune cd este greu acest lucru, mai ales cd el este gi nevdzdtor. Ar trebui 16 existe
persoand
o
care s5 aibd grij6 de ei.
Domnul David Samuel spune cd sunt bdtreni care au venituri mult mai mici dec0t ei gi totugi se
ca anul

descurc6.

in analizd,, urmdnd ca p6nd la inceputul anului 2017 sd fie luatd o decizie.
Este prezentatl cererca doamnei Vlad Claudia care solicitd un loc de casd.
Adresa rdmdne

Supusd la vot, cererea este votatb cu 14
proprietate.

voturi impotrivd, deoarece aceasta delinq deja

Deoarece
suprafafa de 10
deoarece trebuie

curi de casd, dornnul primar intreabd ce flcem cu
d-lui Mdn[ild, dacd, o ddm pentru locuri he casd,
ebuie scoasd din circuitul civil, trebuie frciltd carte

o

funciard, apoilotizatd, apoi datdpentru locuri de casd.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd ar trebui ca fiecare casd ce se va construi acold sd aibd
proiect gi toate actele necesare.
Toli cei 14 consilieri prezen\i sunt de acord ca suprafala de l0 ha sd nu mai fie inchiriatd si sd fie
demarate procedurile necesare, apoi datd pentru locuri de casd.
Se solicitd propuneri pentru pregedinte de gedinld. Domnul Acsente Florentin il profune pe
domnul SdlSvdstru Teodoru Corneliu. Supusd la vot, propunerea erste votatd in unanimitate, domnul
Sdldvdstru Teodoru Corneliu fiind pre;edintele de qedinld in urmdtoarele 3 luni.

Graficul de gedinJe ales pentru ultimul trimestrul al anului 2016 este:

l. Luna octombrie: - 1.

Informare privind mdsurile luate pentru pregdtirea

FinalizAndu-se problemele din ordinea de

zi
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul proc

Preqedinte de gedin![,
Neagu Claudiu Cosmin

el*

