ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

Nr.

2616102.03.2017

PROCES VERBAL
incheiat in qedinfa ordinar[ a Consiliului Local Ghidigeni din data de 28 februarie2017.

urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cltre secretarul comunei, se anun!6
prezenlaa l3 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipsegte domnul David Samuel gi
domnul Hristea Costache. La qedintd participd toate persoanele care au fost invitate, potrivit convoc[rii
nr. 2259122.02.2017, cu exceplia domnului Grecu Mircea, Rdc[ganu Ciprian, Filimon Ionel gi a

in

doamnei Banu Elisabeta"

$edinla este statutari gi este declarat6 deschisd.
Sunt informali consilierii cI in conformitate cu prevederile art.39 alin. (l) din Legea nr.215
din 2001 privind administra{ia publici localS, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare a
fost convocat Consiliul Local in gedin{6 ordinard conform Dispoziliei primarului nr.248121.02.2017.
Este supus la vot procesul verbal de la qedinta ordinard din data de 30.01 .2017, acesta fiind
dezbitut deja in qedinlele de comisie, fiind votat cu 13 voturi pentru.
Lucr6rile qedinfei sunt preluate de cStre pregedintele de qedin!5 - domnul Radu Ionel.
Ddnsul prezintd, ordinea de zi:
l. Informare privind situalia economico-sociuld a comunei ;i stadiul executdrii obiectivelor
propuse in anul 2016 - Raportul primarului.

2. Idormare privind

activitutea desfosurata de Compartimentul Asistenta sociala si

masurile intreprinse.

3.

Proiect de hotdrdre privind modi/icarea Organigramei Ei a Statului de funclii al
aparatului de speciolitate al primurului comunei Ghidigeni, judelul Galali

4. Diverse
Domnul primar doreqte ca pe ordinea de zi sd fie trecut qi Proiectul de hofirAre privind aprobarea
prelungirii valabilitdlii Planului Urbanistic General al Comunei Ghidigeni, judelul Gala{i.
Toli consilierii sunt de acord.
Supusd la vot ordinea de zi este votat[ cu 13 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedin!6, Radu Ionel, ii dA cuvdntul domnului primar, T[b6caru Eugen,
pentru a pr ezenta Raportul.
Domnul primar spune cd potrivit legislatiei, in vigoare, anual trebuie prezentat in gedinla
Consiliului Local Raportul de activitate a anului precedent. Ddnsul precizeazd cd in acest raport se
regiseqte intreaga activitate a fiecdrii compartiment ce pare parte din aparatul de specialitate a
primarului comunei Ghidigeni, jude{ul Galafi, acest raport este un material de analizd, o sintezd a
proiectelor, un instrument de cunoagtere.
Domnul primar, prezintd, pe rdnd activitatea fiecdrui compartiment.
DAnsul d6 citire proiectelor ce urmeazd a fi implementate. Totodatd ddnsul spune gi sumele
acestora"

Referitor la compartimentul taxe qi impozite, domnul primar spune c6, din pdcate, nici in
momentul de fald nu se incaseazdin format electronic, ceea ce este deja o problemd. Aceasta arfio
facilitate mai ales pentru acei cet[leni care sunt plecali in strdinltate.

O altd problemd ar fi la cele dou6 servicii, care s-au reorganizat in regie proprie (serviciul de
alimentare cu apd gi serviciul de salubrizare) unde gradul de colectare a taxelor ar trebui sd fie mare"
Totodatd ar trebui sd fie redusd cantitatea de gunoi ce se colecteazd de la cet6{eni, mai ales cd incepdnd
cu anul 2017 gunoiul va fi transportat la Br6ila. O altd problemd ar fi qi a amenzilor, aceste sunt foarte
multe iar cet[tenii nu plStesc.
Discutii:
Domniqoara Chele Ionica, in calitate de fost director al $colii Gimnaziale "Ion Creang6"
Tdlpigi, line s6 mullumeascl pentru tot sprijinul acordat, iar in calitate de cetdlean al comunei
Ghidigeni {ine sd ureze succes in ceea ce priveqte realizarea proiectelor.
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune cd fat[ de raportul prezentat in anul 2015, acesta este
mai bogat, ceea ce este un lucru imbucurf,tor, deorece cineva Ei-a adus aportul pentru cetSlenii
comunei. Totodatd, ddnsul spune c6, fiecare reprezentant a institu{iilor trebuie sd pistreze ce a moEtenit
gi sd ducd mai departe tradiliile.
Domnul Barbu Iulius, spune cd apreciazd raportul pezentat de c[tre domnul primar, felicitd
intreg personalul instituliei pentru implicarea in proiectele propuse. Totodatd, precizeazd ci degi
fondurile au fost qi sunt modeste, totugi s-au ob{inut realizdri. D6nsul spune cd se bucurd ci
inv6lSmdntul a rdmas prioritar, mai ales cd renovarea Grddinilei Ghidigeni este foarte necesarS. in
incheiere ddnsul spune cd domnul primar se implicd foarte mult in problemele comunei, mai ales cd
acesta este Ei fiu al comunei.
Doamna Iftene Cristina, director al $colii Tdlpigi, spune cd tot ce a fost prezentat in raportul
domnului primar ca "fructe slabe", se va incerca sd bine mai bine. Referitor la cele spune de c6tre
domnul viceprimar, d6nsa spune c6, este important sd ne facem cunoscu{i in afara comunei, deoarece
aici suntem deja cunoscufi.
Domnul primar spune cd este greu cu p6strarea tradifiilor, de aceea ne angajdm cu tot sprijinul
pentru a fi bine: se va construi un C6min, se vor face Ei costume populare.
Doamna Banu Daniela, medic Dispensarul Uman Ghidigeni, doregte sd mullumeascd pentru
buna colaborare dintre cele dou6 institulii.
Doamna Chiliga Gianina Felicia, consilier local, spune cd este un raport complet, complex.
Unii cetileni sunt ai comunei, altii au fost adoptali insd impreund putem face ceea ce ne propunem, 9i
asta dacd existd comunicare, transparen!6. Gestionarea banului public - inseamna cifre. Ddns[ spune
cd a fost interesantd prezentarea activitdlii mai ales ci aceasta a fost coordonatd de citre un bun
manager, insd considerd cd prezentarea cifrelor a cam plictisit.
Domnul primar spune cd existd transparen!5 in tot ceea ce reprezintd banul public, iar orice
informalie legatS de institulie poate fi regdsitd pe site-ul primdriei sau la sediu.
Referitor la costumele populare pe care domnul primar doreqte sd le achizilioneze, doamna
Gudand Mihaela, bibliotecar, spune cd s-au fEcut mai multe demersuri pentru a se stabili un model
local. Pre{ul unui costum ajunge la 300 lei / costum femeie. Referitor la construirea unui C6min, dinsa
spune cd este foarte necesar.
Domnul Bleambu George, gef S.V.S.U., spune ci este un material bun, iar pe viitor qi-ar dori
si punem achizitiona qi o autoutilitari de pompieri.
Doamna Horinceanu Nicoleta, director $coala Gimnaziald nr. I Ghidigeni, spune cd mereu a
existat implicare din partea Primiriei gi sper[ si fie qi pe viitor o colaborare la fel de bun[.
Domnul primar, incheie prin a face multumiri tuturor celor prezen{i.
Deoarece punctul doi de pe ordinea de zi s-a regdsit in raportul prezentat de cdtre domnul
primar, acesta nu va mai fi prezentat separat.
.,
Supuse la vot, cele doud informdri, sunt votate cu 13 voturi pentru.
Se di citire Proiectului de hofirAre privind modiJicarea Organigramei Ei a Statului de func(ii
al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidigeni, judelul Galali.
Domnul primar, spune c6, potrivit

Ordinului Prefectului nr.28 din 08.02.2017 privind revizuirea pe anul curent a numarului
maxim de posturi ce pot fi incadrate in aparatul propriu al fiecarui uat, UAT Ghidigeni i-au fost
allocate 39 de posture, I post in plus fa!6 de anul trecut.
Deoarece la compartimentul taxe gi impozite, existd o activitate destul de laborioasl domnul
primar spune cd aici ar dori sd fie distribuit acest post. Domnii consilieri sunt de acord.
Supus la vot, proiectul de hotdr6re este votat cu 13 voturi pentru.
Se dd citire u.rmdtorului punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind oprobarea
prelungirii valabilitd(ii Plonului Urbanistic General al Comunei Ghidigeni, judelul Galali
Domnul primar explicd in ce constd proiectul de hotdrdre.
Supus la vot, proiectul de hotdrdre este votat. cu 13 voturi pentru.
Diverse:

Sunt prezentate adresele gcolilor Ghidigeni gi T6lpigi prin care solicitd decontarea navetei
cadrelor didactice pentru lunile ianuarie gi februarie. Supuse la vot, sunt votate cu 13 voturi pentru"
Este prezentatd cererea domnului $tefan Cdtilin Gabriel, inregistratd cu nr.2133120.02.2017,
prin care solicitd inchirierea unei suprafele de aproximativ 4 ha in vederea infiintdrii unei plantalii de
nuci..

Domnul viceprimar explicd unde este terenul. Domnul primar spune cd ar trebui adus un
plan/proiect dacl tot se doreqte o plantalie pe o perioad[ mai indelungat6.
Toti cei 13 consilieri propun s[ se revind cu un plan/proiect de afaceri.
Este prezentatd cererea domnului Petrea Constantin, inregistrat[ cu nr. 2398126.02.2017, prin
care solicitd inchirierea suprafelei de 5 ha teren neproductiv situatd in T 75, pe o perioada de 5 ani.
Domnul primar spune cb trebuie respectatd categoria de folosinld gi propune sd se facd inchirierea pe I
an de zile.
Se voteazd inchirierea pe I an, cu 11 voturi pentru qi 2 abfineri (BIIan Marian;i Cotan
Petru Valeriu).
Este prezentatd cererea doamnei Chivu Nicoleta prin care solicitd schimbarea suprafelelor de
teren din Titlu de proprietate nr.2726104.07.2003 din T l2l1 giT 23ll in altd tarla unde Primdria are
rezervd. Se precizeazd cd nu este de competen{a Consiliului Local ci a Comisiei Judelene.
Este prezentatd cerere domnului Zaharia Neculai, inregistratl cu nr. 2303123.02.2017, prin care
solicitd scutirea de la taxe qi impozite avdnd gradul Il de handicap. Cererea este respinsd deoarece nu
se incadreazd conform legii.
Este prezentatd cerere domnului Zorild, Ilie, inregistratd cu nr. 2302/23.02.2017 prin care
solicitd concesionarea terenului pe care are construit[ casa. Supusd la vot, cererea este votat[ cu 12
voturi pentru gi 1 ab{inere.
Este prezentatd cerere domnului Scripcaru lonel, inregistratl cu nr. 1579106.02.2017 prin care
solicit6 concesionarea suprafefei de 10 ari pe care are construiti casa. Supusd la vot, cererea este votatd
cu 13 voturi pentru.
Este prezentatd domnului Durbaca Florinel, inregistratd cu nr. 1781109.02.2017 prin care
soliciti concesionarea terenului unde arc magazin. Domnul primar explic[ unde este terenul qi spune
cd acesta a cumpdrat in anul 2001 doar constructiile iar terenul este al primariei. Supus6 la vot, cererea
este votatd cu 13 voturi impotrivl, cu menfiunea cd acesta este de utilitate publicS.
Este prezentatd cererea doamnei Pricop Tinca, inregistrat5 cu nr. 2070116.02.2017 prin care
soliciti concesionarea terenului unde are garaj. Supus[ la vot, cererea este votatd cu 13 voturi pentru.
Este prezentatd cerere domnului Zorild Costel inregistratd cu nr. 1565/03.02.2017 yhin care
solicit[ concesionarea terenului pe care are construiti casa. Supusd la vot, cererea este votat[ cu 13
voturi pentru.

Este prezentatd cerere domnului Florea Ion, inregistrat5 cu nr. 1385/01.02.2017 prin care
solicitd concesionarea terenului pe care are construitd casa. Supus[ la vot, cererea este votat[ cu 13
voturi pentru (pentru suprafala de 800 mp).
Este prezentatd cerere domnului Puia Lucian, inregistratd cu nr. 1276130.01.2017 prin care
solicitd concesionarea terenului pe care are construiti casa. Supus[ la vot, cererea este votatd cu 13
voturi pentru,
Este prezentatd cerere domnului Grigoraq Sorin, inregistratd cu nr. 1289130"01.2017 prin care
solicitl concesionarea'terenului pe care are construitd casa. Supusd la vot, cererea este votatd cu 13
voturi pentru.
Este prezentat[ cererea doamnei Hristea Crina care soliciti concesionarea suprafelei de 1000
mp situati in punctul Fdntdna Mare, T 59 pentru cohstruirea unei locuin{e. Domnii consilieri voteazd,
in unanimitate, pentru a i se acordacalea de servitute pentru casa deja construitS, iar pentru suprafala
solicitata momentan nu va fi scoasd la licitatie.
Este prezentatd cererea domnului Hristea Adrian, inregistratd cu nr. 2433127.02.2017, prin care
solicitl concesionarea unei suprafele de I ha in Podu Spltdroaie in T 1 P 16ll in vederea construirii
unul grajd pentru cre$terea animalelor - proiect european - in exercitiul financiar 2014-2020 prin
P.N.D.R, submdsura 6-1. Domnul Cotan spune cd degeabatot solicitlm un plan/proiect de la d6nsul,
deoarece pe persoand fizicd nu se dau fonduri europene pe submdsuri.
Domnii consilieri propun gi de data aceasta revenire cu prezentarea unui proiecVplan de
finan!are.

Domnul viceprimar spune cd a fost primit pre[ul la piqune de la Consiliul Judelean, iar acesta
rlmdne la fel.
Domnul primar ridica problema so{ilor Hdrdgoja care sunt interna{i la Cdminul de Bdtrdni
Tutova - d6nsul spune c[ ii vom duce la Brdila deoarece este mai ieftin insd mai este de achitat o sumd
restant[ la Cdminul de la Tutova.
Toli consilierii sunt de acord s[ fie achitatd suma restant[ iar apoi acegtia sI fie duci la Cdminul
de Batrdni Br6ila.
Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratl incheiatd qedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

ContrasemneazS,
Preqedinte de qedinfS,

Radu Ionel

Secretar,

Barbu Eliza

tsdlrrU

