ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMIINA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 13348/02.11.2016
PROCES VERBAL
Incheiat in gedinfa ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 31 octombrie 2016.

in urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtrd secretarul comunei, se anun!6
prezenla a 14 consilieri dintotalul de 15 ce compun Consiliul Loc:,al,lipseqte domnul David Samuel PSD. Ca invitat la gedinfd participd doamna Cojocaru Claudia - ins;reclor contabil.
$edinta este statutard ;i este declaratd deschisd.
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile ent. 39 alin, (1) din Legea nr. 215 din
2001 privind administralia publicd.locald,, republicatd, cu modifrcdrile qi completdrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in gedin!6 ordinard conform DispoziJiei prrimarului nr.412126.I0.2016.
Sunt prezentate procesele verbale de la qedinlele anterioare: cel de la qedin{a ordinard din data de
30 septembrre2016 Ei cel de la Eedinla extraordinard din data de 01 qeptembrie 2016, Nu sunt disculii
cu privire la cele doud procese verbale prez,entate. Supuse la vot, ztmbele sunt votate cu 14 voturi
pentru.
Lucrdrile qedintei sunt preluate de cdlre preqedintele de Eedin!6 - domnul Sdldvdstru Teodoru
Comeliu.
D6nsul prezintd, ordinea de zi:
1. Informarea privind mdsurile luate pentru pregdtirea peiltrw iarnd a instituliilor locale.
2. Proiect cle hofirAre privind rectfficarea bwgetului local al unitd(ii administrativ
teritoriale Gltidigeni pe anul 2016
3, Proiect de hotiirdre privind tnchirierea prin licitalie publicd a terenului arabil aflat tn
administrarea Consiliului local Ghidigeni pentru anul agricol 2016-2017
4. Proiect de hotiirhre privind reorganizarea serviciului puplic de salubrizare, in
conformitate cu prevederile art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 12 alin. (21 Ei ale art. 14 din Legea nr. l0l
a serviciului de sulubrizare a localitii|ilor, modfficatd qi completatdprin Legea nr. 99/2014 si durea
in administrare a infrastructurii tehnico-edilitare specifice cdtre SQrviciul Local de Salubrizare al
comunei Ghidigeni din judelul Galati, sub ttutoritatea Consiliului. Local al comunei Ghidigeni din
judelul Galati
5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Regulamentului s'grvicialui de salubrizare si u
Caietului de sarcini pentru serviciul public de salubfizare, tnfiinlal, gi organizat la nivelul comunei
Ghidigeni din judelul Galati
6. Diverse
Supusd la vot ordinea de zi este votat[ cu 14 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedinfd, Sdldvdstru Teodolu Corneliu, ii {d cuvdntul domnului viceprimar,
Pirvu Aurel, pentru a prezenta Informarea privind mdsurile luate ptentru pregdtirea pentru iurnd a
institutiilor locale.
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune cd o mare importan[fl o are pregdtirea populafiei prin
luarea din timp a mdsurilor minime necesare pentru a preveni gi preiqtdmpina producerea situaliilor de
urgenld specifice sezonului rece.

Referitor la prevenireainzdpezirii anurnitor localitdld d6nsun spune cd s-a incheiat un contract de
prestdri servicii cu un utilaj de mare oapacitate (vol[) cu care se va int{rveni numai in cazul in care va fi
nevoie, avdnd in dotarea Consiliului local qi tractorul cu remorcd cu ca4e ne-am descurcat mereu.
Ddnsul precizeazd" cd s-au asigurat lemne pentru toate institufiile qi combustibilul necesar pentru
microbuze.
Totodatd spune c[ persoanele vdrstnice qi cu probleme locor4otorii vor fi luate in evidentd de
cdtre Compartimentul Asistenld Sociald.

Disculii:
Domnul Mocanu MihAiF Jine sd aprecieze discursul domnului viceprimar insd spune cd este
nemullumit de pdmAntul din zona Ciupetca care a rdmas pe drum de o6nd au fost precipitalii. Totodatd
spune c[ este mizerie in cimitire.
Domnul viceprimar spune cb intr-adevdr este o situalie nepldlcuti insd acea porliune de drum
aparline Consiliului Judefean qi nu se poate interveni. Jine sd precizeVe cd s-au fdcut o serie de adrese
cdtre Consiliului Judelean dar in urrna cdrora nu s-a rezolvat nimic, p6nb acum intervenindu-se prin
CLSU.
Referitor la cimitire domnul viceprimar spune cd s-a fdcut curdfpnie.
Doamna Chitiga Gianina Felicia spune cd nu a regdsit in inforrnarea domnului viceprimar nimic
despre programul iluminatului public, mai ales cd s-a trecut la ora de i4md qi este foarte intuneric. DAnsa
intreabd cdnd se vor aprinde luminile in aceastd perioad[?
Domnul viceprimar spune cd se vor aprinde la 17 ,30 Ei se vor stlnge la 6.30.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune c[ nu s-a zis nimic despre perdelele forestiere, mai ales cd se
puteau pune m[car pe porfiunile unde Consiliul Local este proprietar.
Domnul viceprimar spune cd s-a ftcut o adresd gi la Direclia. Sifvic4, insi este mai greu pentru cd
acestea nu se pdstreazd.
Supusd la vot, Informarea privind rmdsurile luate pentru pregdtirea pentru iarnd a institu(iilor
locale, este votatd cu 14 voturi pentru.
Domnul pregedinte de qedinfd, S6l6vdstru Teodoru Corneliu, li dd cuvdntul doamnei Cojocaru
Claudia - inspector contabil pentru aprezerrta proiectul de hotdrArer privind rectificarea bugetului local
al unitdfii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.
totodatd pe fac qi incasdri.
Regionald a Finanlelor Publice Galali prin
care pr
insd nu vor f,r afectate salariile cadrelor
didactice.
O altd modificare care va fi facutd va fi la Grddinila TAlpigi u{de trebuiesc alocate sume pentru
documentalii (studiu geo, studiu de fezabilitate, studiu la incendiu etc.)]
Disculii:
Domnul primar spune cd acum cdnd se dau banii de cdldurb se incearcd si recuperarea datoriilor
pe care unii cetdfenii o au la Primdrie. D0nsul spune cd trebuiesc bani l[ energie electricd, la salubrizare:
aici avdnd gi unele facturi restante la firma Leonmar, totodatd mai este nevoie de bani qi pentru obfinerea
licenlei de transport pentru autogunoierd.
Domnul primar fine sd precizeze cd, in 2017 platforma de gurpoi de la Tecuci se va inchide Ei
trebuie gdndit foarte bine unde va fi clus gunoiul, in momentul de fald RogieEti (ud.Vaslui) fiind cel mai
aproape de Ghidigeni.
Nu mai sunt alte discufii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind rectfficarea bugetului local al unitd{ii
administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016, este votat cu 14 votlrri pentru.

Urm[torul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre jprivind inchirierea prin licitalie
publica a terenului arabil aflat tn administrarea Consiliului local 'Ghlidigeni pentru anul agricol 20162017, este prezentat de cdtre domnul viceprimar, Piwu Aurel.
Ddnsul propune spre inchiriere o suprafafd de 133.48 ha teren arabil, iar prelurile de pornire la
licitalie sd fie de: 300 lei/ha la care se adaugd coefrcientul de inflafie pentru culturi anuale; 400 lei/ha
la care se adaugd coeficientul de inflalie pentru terenurile cu culturii perene qi 150 leilha la care se
adaugd coeficientul de inflalie pentru teren cu potenlial productiv scdzut.
Domnul viceprimar intreabd clacd cele 10 ha care au fost inchiliate pdnd acum de cdtre Mdndild
le dim in continuare spre inchiriere sau aqa cum s-a mai discutat sd rdmdnd pentru locuri de casd, deEi
nu ar fi indicat deorece este o zond inrundabild.
Domnul Radu Ionel spune cd sunt foarte mulli tineri care doresq locuri de casd, iar dacd, s-ar face
canale acolo, n-ar mai fi probleme. Ddnsul este de pdrere cd aceste 10 ha ar trebui date pentru locuri de
casd.

Domnul primar line sd precizeze cd ercolo, in urma ploilor, estq peste 80Yo apd;i este destul de
riscant ca sa fie construite case, nimeni nu gi-ar: lua acest angajament.
Tofi cei 14 consilieri sunt de acord ca cele 10 ha s[ fie date tot spre inchiriere.
Domnul primar dd citire adresei primite de la ADS prin carq ne informeazd cd, trebuie sd le
inapoiem terenurile. DAnsul spune c[ aici este vina Consiliului Local cjare nu a votat domeniul privat al
comunei.
Supus la vot, preful propus de cdtre domnul viceprimar este votat cu 11 voturi pentru qi 3
ab{ineri (domnul Balan Marian, Hristea Costache gi Mocanu MihAifA).
Se solicitd trei consilieri pentru a face parte din comisia dle licitalie, respectiv din comisia de
contestatii.
Pentru comisia de licitafie este propus6, de cdtre domnul Balan Marian, doamna Chiliga Gianina
Felicia, iar de cdtre domnul Sdldvdstru Teodoru Corneliu, domnul l]'treagu Claudiu Cosmin. Ambele
propuneri sunt votate cu 13 voturi pentru.
Comisia de licitafie va fi formatd din: Pirvu Aurel-viceprim4r - preqedinte; Vasilachi Violeta
Gabriela-inginer cadastru - membru; Mortu Martagera-referent agt'icol - membru; Chiliga Gianina
Felicia-consilier local - membru qi Neagu Claudiu Cosmin-consilier loqal - membru.
Pentru comisia de contestalie domnul Pirvu Aurel o propune pe doamna Oancea Dorina,
propunere votatd cu 13 voturi pentru.
Comisia de contestafii va f,r formatd din: Medeleanu Aria-Maria-administrator public pregedinte; Munteanu Cdtdlina Cristina-referent agricol - membm qi Oancea Dorina-consilier local membru.
Cererile pentru inchirierea terenului arabil se vor depune la sediul Primdriei Ghidigeni incepdnd
cudatade3l.l0.2016pdndpedatade 10.11.2016, iarpedatade II.II)2016, ora 10 vaavealoclicitalia.
Aceasta va avea loc in sala de gedinfe a Consiliului Local Ghidigeni.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre pt'ivind tnchirierea prtn liNitayie publicd a terenului arabil
aflat in administrarea Consiliului local Ghidigeni pentru anul agri:pol 2016-2017, este votat cu 14
voturi pentru.
Urmdtoarele puncte de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre firivind reorganizarea serviciului
public de salubrizare, in conformitate cuprevederile art. 3, art. 4, arl, 5, art. 6, art. 12 alin. (2) ;i ale
art. 14 din Legea nr. l0l a serviciului de salubrizare a localitdtrilQr, modificatd Si completatd prin
Legea nr. 99/2014 si darea in administrare a infrastructurii tehnico-Pdilitare specifice cdtre Serviciul
Local de Salubrizare al comunei Ghidigeni din judelul Galati, sub autoritatea Consiliului Local al
comunei Ghidigeni din judelul Galati Ei Proiectul de hotdrdre prl,vind aprobarea Regulamentului
serviciului de salubrizare si a Caiehtlui de sarcini pentru serviciul public de salubrizare, infiinlat Si
organizat la nivelul comunei Ghidigeni din judelul Galati, sunt prezentate de cdtre domnul primar.

l6ng[ cele specificate in rapoartele de specialite qi expuneri, flomnul primar spune ci va trebui
frcut qi un parteneriat cu o altd institutie ca sd fie doud magini, asta in caz dac[ se defecteazd, una dintre
Pe

ele gi va trebuie inlocuitd.

Domnul Balan Marian intreabd dacd se va cdntdri gunoiul la cei care lasd cantitdti mai mari dec0t
trebuie?
Domnul primar spune cd da, insd autogunoiera are totul electfonic qi se va vedea cantitatea de
gunoi incdrcatd".
Supuse la vot, ambele proiecte de hotdrAre s mt votate cu 14 vo(uri pentru.
Diverse:
Este prezentat referatul Compartimentului de Asistenfd Socialb din cadrul Primdriei Ghidigeni
rd cereri de ajutor de urgenfd:
ecedatd in data de 06.10.2016
.2016. se solicitd un ajutor de i
pentru fiecare.
Supuse la vot, ambele solicitd:ri sunt votate cu L4 voturi pentrq.
Sunt prezentate adresele qcolilor generale Ghidigeni gi Tdlpigi prin care solicitd decontarea
navetei cadrelor didactice.
Supuse spre aprobare, ambele sunt votate cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd adresa m. 15109125.10,2016 a $colii Gimnaziafe ru'. I Ghidigeni, judelul Galali
prin care solicitd desemnarea unui reprezentant care s6 facd, parte dln Comisia CEAC in anul qcolar
2016-2017.
Domnul Munteanu Licd il propune pe domnul Acsente Florentln. Supusd la vot propunerea este
votatd cu 13 voturi pentru.
Este prezentatd cererca doamnei Acsente Ilinca care solicitd cbncesionarea suprafelei de 50 m2
din zona blocuri.
Supusd la vot, cererea este votati cu 13 voturi pentru gi 1 ab{inere (domnul Acsente Florentin).
Este prezentatd cererea domnului Grosu Dumitru care solicitd concesionarea suprafefei de 0,02
ha teren unde are construitd casa.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domrLului Mititelu Alexandru care solflcit5. concesiorrarea suprafefei de
1000 mp unde are construitd casa.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 13 voturi pentru gi I ab{inere (domnul Mocanu MihAifA).
Este prezentatd cererea dormului Apetrei Mihai, persoanb cu handicap gtav, care solicitd
scutirea de la taxe gi impozite pentru anul2017.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cercrea domrrului Cristi Ciprian, persoand cu handicap accentuat, care solicitd
scutirea de la taxe gi impozite pentru anul20l7,
Supusd la vot, cererea este votatd cu14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Rusu Costicd, carc solicitd cohcesionarea suprafefei de 600 mp
in prelungirea grddinii sale, suprafalir despre care spune cd, i-ar aparline insd nu are documente care sd
ateste acest lucru.
Domnul primar explicd situalia acestei suprafefe qi spune cir acpsta era gata sd vdndd acest teren
frrd a aveaacte.
Domnul viceprimar propune sd se inchirieze acea suprafald.
Supusd la vot, cererea este votati
votatd cu I1 vot pentru (Mocanu Mi4ditA'
MihAitA) gi 13 voturi impotrivi.
Este prezentatd cererea domnLului Vlad Toader-David care sollicitd concesionarea suprafelei de
0,10 ha teren din punctul Grddina Boiereascd unde are casa construitd.

care
pentru m
pentru so
prin

Domnul viceprimar spune cd acesta are casa construitd in alt pufict.
Toli consilierii solicit[ reverrirea cu o altd cererea prin care sE explice clar unde solicitd
concesionatea.

Este prezentati cererea domnului Radu Silviu care solicitd cor,rcesionarea suprafe!ei de 702 m2
din zona blocuri.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererca doamnei VSleanu Mihaela-Ramona carei solicitd concesionarea suprafelei
de teren pe care are consfuitd casa.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14 voturi pentru.
Sunt prezentate cererire domnului Floria Severin, a domnului GrigoraE Femando qi a lui Puia
Marius prin care solicitd concesionarea aceleagi suprafeje de teren in vQderea construirii unei locuinfe.
Domnii consilieri propun ca aceastd suprafafd sd fie scoasd la liqitafie.
Domnul pregedinte de qedinld d5 citire adresei nr. 104910'5.10.2016 a IPJ Galali privind
memoriul ftcut de cdtre Consiliul Local cu privire la Postul de Polilie Ghidigeni, memoriu ce a fost
clasat intrucdt aceleaqi aspecte au ftcut obiectul altor petilii form'trlate anterior de cdtre primarul
comunei Ghidigeni - Tdbdcaru Eugen.
Domnul primar spune cd s-a clasat deorece situalia era asenndnhtoare qi deja exist[ un proces in
derulare.

Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiatd sedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemnetzd,,
Pregedinte de qedin!5,

SilIvistru Teodoru Corneliu

Secretar,

