RqN4ANIA
JUDETUI., GALATI
COMTINA GHIDIGENI
CONSILIIJL LOCAL
Nr. 14414105.12.2016

PROCES VERBAI,
Incheiat in gedinfa ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de29 noiembrie 2016.

in urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre

secretarul comunei, se anunfd
prezenla a 15 consilieri dintotalul de 15 ce compun Consiliul Local. Ca invitali la gedin!6participd
dornnigoara Chele Ionica - director al $colii Girnnaziale "Ion Creangd" Td tpigi qi domnul Barbu Iulius
- director al $colii Gimnaziale nr. 1 Ghidigeni.
$edinta este statutard qi este declaratd deschisd.
Sun
erii cd in conformitate
39 alin. (1) din Legeaw.2l5
din 2001 p
a publicd 1ocal6, repub
ile qi completdrile ulterioare a
fost convoc
in gedinfd ordinarli con
marului m.519122,II.2016.
Este prezentat procesul verbal de la Eedinla ordinard din data de 31 octombrie 2016,la carc
domnul primar doreqte sd facd o precizare, gi anume referitor la aclresa celor de la ADS: sA se precizeze
clar cd" dAnsul a spus cE terenul s-a pierdut din vina acelor donsilieri care nu au votat domeniul privat.
Supus la vot, procesul verbal este votat cu 15 voturi pentru.
cesul ve
indatE din data de 17 noiembrie 2016 qi cel de la
gedinfa
data de
Nu slrnt discu{ii cu privire la cele doud procese
verbale
e la vot,
te cu 15 *oturi pentru.
Lucrdrile Eedinlei sunt preluate de cdtre preqedintele de gedinld - domnul Sdlivdstru Teodoru
Corneliu.
DAnLsul prezintl. ordinea de zi:

1.

Informarea privind sitwa(ia abandonului;!
2, Proiect de hofirilre privind rectificarea
ului locsl al unitdlii administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.
3. Proiect de hotdriire privind stabilirea
Ei taxelor ktcale, precum Ei alte taxe
asimilate acestora pentru anul Jiscal 2016,
4. Proiect de hotarure privind modalitatile de ide icare u beneJiciarilor de stimulent
educational acordat sub forma de ticltete sociale, pentru b iii cure provin din familii defavorizate
din comuna Ghidigeni, judetul Galat| de salutionare q situatiilor identiJicate si procedura de
acordflre a ticltetelor sociale pentru gradinita,
5. Proiect de hotdrdre privind acceptarea U.AT. connuna Matca, judelul Galali tn
calitate de membru al Asocia(iei de Dezvoltare Intercortnunitard ECOSERV Gala(L
6. Proiect de hotarare privind modiJicurea gi stabilirea taxei de concesiune pentru
terenurile aferente garajelor din zona blocurilor edificate pe terenul comunei Gkidigeni.
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea sumei de,35.000 lei in vederea procurdrii
cadourilor de Criiciun pentru elevii ;i preqcolarii din comunil Gltidigeni, jude(ul Gata(i.
8. Proiect de hotdrdre privind aprcbarea raportulili de evaluare qi concesionares terenului
extravilan situat in sat GArbovdl, comuna Ghitligeni, jude(hl Gala(i, tn T 33/1A P 172/1A, in
suprafald de 3.144 mp cdtre domnul Chiscoci Fdnel.

9.

Diverse.

|

.-

Domnul primar doregte sd retragd de pe ordinea de zi, Proiectul cle hotdrAre privind
rectiJicarea bugetului locul al unttd(ii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016, deoarece
nu s-au primit incd sumele de la bugetul de stat, insb atunci cAnd le vom primi vom face o qedin!6 de
indald.
Toli consilierii sunt de acord.
Supusd la vot ordinea de zi este votatl cu 15 voturi pentru.
Domnul pregedinte de qedin!6, Sdlivdstru Teodoru Corneliu, ii dd cuvdntul domnigoarei Chele
Ionica - director al $colii Gimnaziale "Ion Creang6" idlpigi pent.ru aprezentainformarea
Domnigoara Chele Ionica spune cd abandonul qcolar nu este o problemd nou6, de-a lungul
timpului fiind realizare multiple cercetdri pentnr identificarea qi prevenirea lui. Totodatd, precizeazd. cd.
este un fenomen periculos deoarece determirLd efecte negative atAt in plan psihologic individual,
respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului in cauzd, cAt qi pe plan social, pentru eEecul Ecolar
percnanentizal:. "eticheteazd" Ei conduce la o marginalizare sociald cu un nivel crescut de
comportamente deviante gi infraclionale. Ddnsa prezintd, situalia de la $coala Tdlpigi: numdrul de
elevi inscriqi la inceputul anului, precum qi numdrul celor ce nu rnai frecventeazd qcoala.
Domnigoara Chele Ionica. prezintd,cauzele abandonului gcolar:1 . Cauze ce lin de conditia socioeconomigd. a familiei; 2. Cauze ce lin de elev; 3. Cauze ce lin de Ecoald. DAnsa precizeazd, cd
cauze ale abandonului qcolar din $coala,Talpigi sunt: plecarea familiilor in strdindtate:(concubinajul) fetelor de cls. a VII-a qi a VIII=a; folosirea copiilor pentru muncile ocazionale
(spart
:i), munca la ferme toamna; refuzul copiilor de a merge la qcoald. in toate cazurile enumerate
pdrinli
declard neputincioqi, nu au autoritatea necesard pentru a interveni qi lasd la latitudinea
copl
frecventeazd qcoala sau nu.
rsa meniioneazd c6. metodele incercate de unitate pentru prevenirea abandonului qcolar au
fost:
asarea invEfdtorilor gi diriginfilor la domiciliul elevilor, adrese trimise pdrinfilor, contactdri
telefo
convocdri la qcoald, rezultate pozitive fiind doar in unele cazuri. Totodatd, spune cd s-a
1a sprijinul legii: conform art. 380 din Noul Cod penal, primind 4 comunicdri de clasare a
apelat
cauzel
incheiere, domniqoara director spune cd gcoala, prin personalul didactic, invdldtori qi
pro
depune eforturi pentru menfinerea elevilor pe bdncile qcolii gi schimbarea atitudinii lor fald
de ed

pregedinte de gedinf[ ii dd cuvdntul domnului Barbu Iulius - director al $colii
nr. 1 Ghidigeni pentru aprezentain.flormarea.
de la inceput, domnul director, Barbu Iulius, spune cd a sa colega a frcut o informare
detaliatd,, iar cE ddnsul va fr mai concret. Ddnsul spune cd impreund cu, Ccnsiliul local,
organ de conducere al localitdlii, trebuie sd reuqim sd diminudm acest fenomen (abandonul
Ghidigeni ne confruntdm cu abandonul scolar in procent de 77o/o, un procent destul de
trebuiesc luate mdsuri ca pdrinlii sd-qi trimitd copii la qcoa16.
I director spune cd legea a fost iar modificatd, introducdndu-se un articol care
cd: acei pdrinfi care nu-qi indeamrd copii sd frecventeze qcoala sd fie amendali sau sd
uncd in folosul comunit[tii.
ddnsul precizeazd" cd $coala Ghidigeni a apelat la sprijinul legii primind ca gi $coala Tdlpigi:
i de casare,
ritor la cdsdtoria timpurie a minorilor, dAnsul spune cd ar trebui ftcute mai multe anchete
intervind Proteclia Copilului, sd se intervind intr-un fel,
i numdrul negcolarizalilor este in cre;tere, dAnsul spune cd impreund cu autoritalile din
rd cd vor fi g6site solufii pentru diminuarea acestul fenomen.
ulii:
e

co

care es
gcolar)
mare,

locali

.Domnul Acsente Florin spune cd a ascultat cu interes ccle dou6 informdri dar nu inlelege de ce
nu s-a spus nimic despre stadiul infracJional din gcoli, spundnd cd in Ecoli copii se bat, in qcoli se fur[.
Domnul director Barbu Iulius spune cdare un astfel de caz despre care spune cd au fost luate
mdsuri atdt cdt ii este permis goolii.
Domnul Zatraria Dan spune cd in astfel de cazuriProtecfia Copilului ar trebui sd se implice mai
mult, mai ales in cazurile cdsdtoriilor dintre minori.
Referitor la cele spune de c[tre domnul Acsente Florentin, doamna Oancea Dorina line s[
precizeze cE gcoata nu poate face mare lucru, doar sd le scadd,,,nota la purtare qi sd facd adrese la
poli;ie. Referitor la furturi, dAnsa spune cd asta v[el copii acas6, aEa sunt invd{ali.
Doamna Chifiga Gianina Felicia apreoiazd" cele doud materiale prezentate de cdtre domnii
directori gi spune cd acestea sunt bine structuLrate: unul fiind mai mult psihosocial, iar celdlalt mai
statistic, elementele comune dintre cele doud fiind cauzele abandonului. Ddnsa spune cd aceasta este o
problem[ ce i;e regdsegte in timp, iar acestea sunt disculii care nu au nici un efect. Pdnd ce societatea
nu oferd altceva, dAnsa spune cd nu se va schirnba nimic, considerdnd cd. statul le oferd mult insd nu-i
condilioneazd pentru a frecventa qcoala.
Referitor la anchele sociale, d6nsa considerd cd acestea sunt fbcute mai mult din birou qi cd
aceste cu concordd cu realitatea.
Domnigoara director Chele Ionica spune c[ Prorleclia Copilului intervine foarte greu.
Domnul Radu Ionel spune cd cele doud informdri sunt reale, din pdcate, datoritd qi numdrulgi
mare de romi, ne confruntdm cd multe cazuri <le abandon gcolar'. DAnsul spune cd este foarte greu dq
combdtut acest fenoment atdta timp cAt pdrin{ii nu se implicd deloc, chiar incurajeazl acest lucru.
D6nsul este de pdrere cd aceqii parinli ar trebui sanclionali la drepturile ce le au d.e la-stat (ajutor social,
alocalii).
Domnul Munteanu Licd fine sd o felicite pe domniEoara Chele cd a fdcut o radiografie a qcolii,
qcoala asumdndu-gi acest lucru, ca qi o cauzd.
DAnsul spune cd se gdsesc foafte ugor justificdri, considerdnd cd nu doar plrinlii sunt vinovali
de acest lucru, o mare parte din vind avdnd-o gi qcolile. Ddnsul dd exemplu gcoala Gefu unde copii
dupb ce tetmind clasa a IV nu mai merg mai departe deoarece spun cd tot nu qtiu nimic qi mai bine se
cdsdtoresc, pleacd la muncd sau la cerqit.
Referitor la cele rnen{ionare de cdtre domnul Acsente Irlorentin - spune cd odatd ce copilul
intrd pe poarta gcolii, gcoala rdspunde de copil qi nu pdrintele.
D6nsul zice cd, situafia ar trebui analizatdmai in profunzime, sd se facd verificdri prin clase, nu
intereseazd pe nimeni doar situafia statisticd.
La cele menlionate de cdtre domnul Munteanu Lic6, domnul Radu Ionel jine s[ precizeze cd
eSte foarte greu deoarece nu existd motivafie din parte pdrinfilor, iar dacd,pdrinfii nu au grij[ de proprii
copii, spun6nd cd acegtia nici mdcar nu-qi aduc copii la grddinila/qcoald, atunci ce grijd pot avea
educatorii/pro fesorii ? !
Domnul director Barbu Iulius spune cd domnul Munteanu Licd nu ar trebui sd aibd o astfel de
atitudine, criticAnd cadrele, mai ales cd acesta a avut 3 copii care au invdlat atdtla gcoala Gefu, cdt qi la
Ghidigeni, oblindnd rczultate foarte bune, de unde ar rezultacd, cadrele nu-s aqa cum considerd ddnsul.
Totodat[, ddnsul spune cd nu toli au capacitatea de a invSla, contdnd foafte mult Ei educalia primitd in
familie p6",nd,la venirea la qcoal6, fiind o diferenld mare qi intre acei copii care frecverfieaza grddinila Ei
aceia carc vin direct la gcoal5".
Donrnul primar, Tbbdcaru Eugen, spulne cd aceastd tema a st[rnit un mare interes, ins6
procentul abandonului de 20%o este mult prea mare pentru localitatea noastrd gi intreabS unde se va
ajungepeste cdfivaani?! O cauzd a acestui fenomen, dAnsul considerd cdarfi si intemetul care nu-i
invald lucmri bune pe copii.
Referitor la cele spuse de cdtre domnul Munteanu Licd, domnul primar spune cd vinovaJi sunt
atAt pdrinlii ctt gi cadrele, deoarece intr-adevdr sunt cadre care nu se ocupd de elevi.

Re:feritor la cele spuse de cltre domnul Acsente Florentin, domnul primar spune ca ar trebui
ftcute plAngeri la polifie, nu sd se fac[ doar discu]ii cu pdrinlii qi apoi sd se aplaneze totul.
Re:leritor la infrac]ionalitate, domnul director Barbu Iuliusi spune cd ast[ var6 c6nd a fost spartd
camera vicleo din curtea gcolii s-a fdcut pldngere la polifie insd nu s-a rezolvat nimic.
Domnul primar spune c[ trebuie frcute prldngeri pentru orice infracliune"
Supusi la vot, Inf,ormarea privind situalia abandonului Ecolar, este votatd cu L4 voturi
pentru, domnul Radu Ionel fiind ieqit din sali la rnomentul votului.
Inainte, de a se trece la urmdtorul punct de pe ordinea de zi, domnul primar spune cd toate
proiectele de pe ordinea de zi au fost dezbdtute in qedinle de comisie, iar acum se vor lua in discutie
doar dacd sunt neldmuriri.
Domnul preqedinte de gedinld, Sdldvdstru Teodoru Corneliu d[ citire urmdtorului punct de pe
ordinea de zi: Proiect de ltotdrAre privind stabilirea impozitelor Ei taxelor locale, precum si alte taxe
asirnilate acestora pentru anul jiscal 2016. Sullus la vot, proiectul de hotdrAre este votat cu 15 voturi
pentru.
Supus la vot urmdtorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind moilalitatile de
idenfficare a beneJiciarilor de stimulent educational ucordat sub forma de tichete sociale, pentru
copiii care provin din familii defavorizate din pomuna Ghidigeni, judetul Galati, de solwtionure a
situatiilor identiJicate si procedura de acordare: a tichetelor sociale pentru gradinita, este votat ou 15
vdturi pentru.
t'
- Supus la vot, Proiectul de hofirAre privind acceptarea U.AT. comuna Malca, judp(ul
Galali in calitate de membru al Asocialiei de Dezvoltarc Intercornunitard ECOSERV Gala(i,
estb votat cu 15 voturi pentru.
Supus la vot, Proiect de ltotarare privind modiJicarea Si ,stabilirea taxei de concesiune pentru
terenurile aferente garajelor tlin zona blocurilor eclfficate pe terenul comunei Ghidigeni, este votat
cu 15 voturi pentru.
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotclrfire privind aprobarea sumei de 35.000
lei tn vederefl procurdrii cadourilor de Crdciun pentrw elevii Ei pre;colurii din comuna Ghidigeni,
iudelul Gala{i, este prezentat de cdtre domnul primar. DAnsul spune cd suma este prevdzutd in buget ;i
c[ este aceeaqi ca gi in anul precedent. Cadourile se vor da la Ecoli, grddinile, biserici.
Doamna Chifiga Gianina Felicia intreabfl dacd anul acesta se vor da cadouri qi la Biserica
Adventist6"
Domnul primar spune cd da, toli vor primi cadouri.
Supus la vot, proiectul de hotdrAre este votat cu L5 voturi pentru.
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobarea raportului de
evaluare pi concesionarea terenului extruvilun situat in sat Gftrbovd(, comun& Ghidigeni, judelal
Gala(i, tn t 33/1A P 172/1A, in suprffild de 3,144 mp cdtre domnul Chiscoci Fdnel, este prezentat
de cdtre domnul primar. DAnsul spune cd in ianuarie 2013 domnul Chiscoci Fdnel Vasile a depus o
cerere prin care solicita concesionarea terenului sus menlionat, cerere ce a fost votatd de cdtre
Consiliul Local cu 15 voturi pentru, drept pentru care UAT Ghidigeni a solicitat un Raport de evaluare
pentru a se putea incheia contractul de concesiune.
Domnul viceprimar spune cd aceastd suprafald de teren nu este solicitat[ pentru inchiriere de
cdtre nici o persoand deoarece nu este un teren productibil.
Supus la vot, proiectul de hotdrAre este votat cu 9 voturi pentru (membrii PNL: Acsente
Florentin, Munteanu Licd, Neagu Claudiu Cosmin, Oancea Dorina, Pirvu Aurel, Popa Paul, Radu
Ionel, Sdldvdstru Teodoru Corneliu qiZahaiaDan) gi 6 voturi ab{ineri (membrii PSD: Balan Marian,
Chifiga Gianina Felicia, Cotan Fetru Valeriu, David Samuel, Hristea Costache gi Mocanu MihAiF).
Domnul primar jine sd precizeze cd Prirnd.ria Ghidigeni a plFfiit acest raport de evaluare qi va
soljcita recuperarea acestei sume.

o

Diverse:

Este prezentatd adresa nr. 529065/14.11.2016 a Secliei 6 Polilie Rurald Tecuci prin care
itainteazd Protocolul de Colaborare intre Inspectoratul de Polilie al Judelului Galali qi Polilia Local6
Ghidigeni privind intdrirea dispozitivului de ordine qi siguranld publicd pe razacomunei Ghidigeni cu
nr. 1513113L10.2016.
Toli consilierii solicitd,, ca la gedinld o.rdinard din luna decembrie 2016, sd fie prezent un
reprezentant al IPJ Galali pentru aprezentaprotocolul.
Sunt prezentate adresele qcolilor generale Ghidigeni gi TAlpigi prin care solicitd decontarea
navetei cadrelor didactice.
Supuse spre aprobare, ambele sunt votate cu 15 voturi pentru.
Este prezentatb adresa nr.978104.Lt.2016 a $colii Gimnaziale "Ion Creangd" Tdlpigi, comuna
Ghidigeni, judelul Galali prin care solicitd desernnarea unui reprezentant care sd facd parte din Comisia
CEAC in anul qcolar 2016-2017.
Domnul Popa Paul il propune pe domnul viceprimar, Pirvu Aurel. Supusi la vot propunerea
este votatd cu 14 voturi pentru.
'' Este prezentatd. adresa nr. l1224413l.Ij.2{16 privind repartizarca unei locuinle, in baz.qunui
contract de inchiriere, pentru un lucrdtor de la pogtul de polilie.
Deoarece Primdria Ghidigeni nu dispune de nici un spaliu liber pentru locuit, toli consilieri sunt
de p[rere cd lucrdtorii de la polilie pot locui la postul de Polilie Ghidigeni, unde exista"un spafiu de
locuit.
Se d[ citire adresei nr. 7650-60634127.10.20\6 a Instituliei Prefectului referitoare la sesizarea
privind activitatea Po stului de Polilie Ghidigeni.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd pe raza comunei Ghidigeni al fi bun un post de
Jandarmi.

Se dd citire adresei nr. 29116.09.2016 a Asocialiei GAL Tecuci prin care solicit[ efectuarea
pldfii contribuliei. Domnul primar spune cd, dacd, vom primi bani de la stat vom pldti pAnd la sfdrgitul
anului..

Este prezentat[ cererea domnului Donos[ Gheorghe, persoand cu handicap accentuat, care
solicitd scutirea delataxa de salubrizare pentru anuI2017.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Chehnu Simion care solicitd scutirea de la taxe gi impozite
pentru anul2017, pentru solia sa Chelmu Victoria - persoand cu handicap grav.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea doamnei Hristea Jana , persoand cu handicap accentuat, care solicitd
scutirea de la taxa de salubrizare pentru anul 2017 .
Supusd la vot, cererea este votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezenlatd cererea domnului Bdiculescu Gigi din sat Tdlpigi care solioitd un loc de cas5.
Se va face identificareaterenurilor pentru case gi apoi se vor acorda.
Este prezentatd cererea domnului Cristea Pintea care solicitd concesionarea suprafelei de 0,010
ha, teren pe care are construitd casa.
Supusl la vot, cererea este votat[ cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererca doamnei Mititelu Elena care solicitd concesionarea suprafelei de 10 ari,
teren pe care are construitd casa.
Supusd la vot, cerer€a este votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezentat6, cererca domnului Mititelu Ioan-Lucian care solicitd concesionarea suprafelei de
0,08 ha, teren pe care are construitd casa.

:.t

Supusd la vot, cererea este votatLcu 15 voturi pentru.
I
Este prezentatd. cercrea doamnei Flristea Gina ca4e solicitd concesionarea suprafe!ei de 1000
mp, teren pe care are construitd casa.
Supus[ la vot, cererea este votat6 cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cerorea domnului Floria Averescu care solicitd concesionarea suprafefei de
teren pe care are construitd oasa.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 15 voturi pentru.
ui de Asi;tenfd Sociald din cadrul Primdriei Ghidigeni
prin
322128.11.2016 a domnului Avdddni Marius - p.ot*
tat[l
6, care solicitd un ajutor de irimormdntare in cuantum
de 500lei.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 15 voturi pentru.
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FinalizAndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiatd sedinta.

Drept pentru care s-a lncheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneazi,

J

Preqedinte de

qedin{i,

Sildvistru Teodoru Corneliu

)

Secletar,

Barbu Eliza

