ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

Nr.

1097/09.02.2018

PROCES VERBAL
incheiat in qedinla de indatl a Consiliului Local Ghidigeni din data de
06 februarie 201g.

in urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cltre secretarul comunei, se anunli
prezenfa a l3 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul
Local, lipsegte domnul Sdl6vdst.r
Corneliu Teodoru qi domnul Popa Paul (ce este internat ?n spital). Ca invitat
la gedinla participd doamna
Cojocaru Claudia - consilier contabil.
$edinla este statutarE Ei este declaratd deschisa.
Sunt informali consilierii cdin conformitate cu prevederile ar1..]9 alin. (4)
din Legea pr.. lt,r ti,i,
2001 privind administra!ia publicd local6, republicata, cu modificirile gi
completarile ulterioarc a lirsr
convocat Consiliul Local ?n ;edin!6 extraordinara potrivit Dispoziliei primarului
nr. g63/05.02.201s.
Lucrdrile qedinfei sunt preluate de cltre pregedinteli de qedinl[ - domnul Mocanu
Mihaip.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:
Proiect de hofirare privind bug!ul local al unitdlii administrativ teritoriate
Ghidigeni pe anul
2018 Ei estimdrile pentru anii 2019'2021, bugetul activirdlilor/inanlate
integral din veniluri proprii si
lista de investilii pe anul 2018.
Supusd la vot ordinea de zi este votati cu r 3 voturi pentru.
Domnul pregedinte de ;edin{6, Mocanu Mihaita, ii d-5 cuvdntul d,onrnei contabile
- Cojocrrr.Lr
Claudia pentru a prezenta proiectul de hotarAre.
D6nsa d5 citire adreselor nr. GLR-I-RZ
- 910/09.01 .2018 a Direcliei Generale Regionale a
Finan{elor Publice Gala{i privind sumelJrezultate in urma repa(iz[rii sumelor
defalcate din taxa pe
valoarea addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 12018,
conform prevederilor din
'Anexa nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. Z)zOl8, precunn gi a sumelor defalcate din taxa
;re valoarea addugat6 pentru echilibrarea bugetelor locale;i a sumelor r1in cota de lg,5% din irnpozitul
;re venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2019-20,21, aprobate prin Decizia nr.
l0/09'01'2018, adresei nr. GLR TRZ- llggllt.Ot.ZOt8 a Directiei C,enerale Regionale
a [rirranrclr,,r
Publice Galafi privind sumeleiezultate in urma repartizdrii srimelor defalcate din taxa;lc
\,,-rl'ii,..:ri
adiugatd pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oragelor, municipirior..
sectoarelor qi municipiului Bucuregti, pentru anul 2018 qi estimf,rile pe anii
2'019-;021, aprobate pri,
Decizia $efului Administraliei Judefene a Finantelor Publice Galaii nr. l4/1t.Ol.20tg,
adresei nr.
GLR-TRZ -2787106.02.2018 a Direc{iei
publice
Regionale
a
Finanlelor
dalali
privind
_Generale
sumele rezultate in urma repartizdrii sumelor
defalcate di, tu*u pe valoarea addugatitpentru finanfarea
c:heltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor, municipiilor, sectoareloi
Ei municipiLrlui
f]ucureqti destinate finanfdrii debazd a unitalilor de inva![mant preuniversitar
de stat pentru caregoriile
de cheltuieli prevf,zute la art. 104 alin. (2) lit. "6" - '6" din Legea nr. ll20l I,
cu modillcirr.ilc :;i
c'ompletarile ulterioare, pentru anul 2018 Ei estimdrile pe anii 20lg-z:"Ozl,
aprobate prin l)cci.,irr rir..
174106'02.2018 9i Hotdrdrilor Consiliului Judefului Gala{i nr. 1712018 privind
repartizareape u.iruti
administrative-teritoriale a sumei de 10.552 rnii lei reprezentdnd sume defalcate
din1VA in vec1erca
finanlarii cheltuielilor privind drumurile judelene qi comunale pe anul 2018 Hot[r6rii
Consiliului
Ei
Judelului Galafi nr. l8/2018 privind repartizareapeunitali administrati've-terito;iale
a sumei de 15.73g
nrii lei din cota de 17,25%o din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente
anului
2018 gi estimlrile pentru aniiZ0lS-2OZl.

Doamna contabi16 spune fiecare sum[ care va

fi alocatl pe fiecare capitol.
in anul 2018, venituiile totale sunt de 2257gmii lei qi se compun din:
- 3943 mii lei sume defalcate din taxa pe varoarea addugatd,;
- l4l l7 mii lei subven{ii de la bugetul de stat;
- 2913 mii lei venituri proprii.
Cheltuieli totale 24969 mii lei, din care:
- 3032 mii lei cheltuieli de personal;
- 2321mii lei bunuri Ei servicii;
- 582 mii lei asistenld sociald (indemnizafiipersoane cu handicap, ajutorul de incalzire);
- 235 mii lei alte cheltuieli (burse Ei suslinerea cultelor);
- 18799 mii lei cheltuieli de capital.
Totodat6, se va repattiza din excedent pentru secfiunea de dezvoltare in vederea finan{drii
investiliilor,in valoare de239l mii lei.
Discutii:
Domnul Radu Ionel spune cd dacd tot mai sunt bani in excedent ar fi bine dacd s-ar pLllt!. o

centrald la $coala Gefu.
restu l.

Doamna contabild spune cd trebuiesc finalizate mai intdi proiectele ce sunt

in derulare,

apoi

Domnul Balan Marian propune sd se facl o baie comunali la Gefu.
Domnul primar spune cE la $coala Gefu poate se va accesa urr proiect deoarece sunt mai multe
de fEcut acolo.
Domnul Cotan Petru Valeriu intreabl c6nd se va finalizacanali.zarea.
Domnul primar spune c[ lainceputul anului 2018, aceasta era finalizatdin decembrie 2017 insi
Electrica nu a dat avizul de racordare a Staliilor de epurare. Totodatd dansul spune cd sper.ir ca
1-ri:r:, ,rr
sfdrgitul anului sd fie finalizatetoate proiectele.
Domnul primar spune cd doregte sd renoveze sediul vechi de primdrie pentru a muta ServiciLrl cle
Alimentare cu Apd gi canalizare gi Serviciul public de salubrizare.
TotodatS, ddnsul spune cE va fi achizilionatd qi o magind de pornpieri s-au primit c6teva
oferte
vom
merge
sd o vedem.
;i
Referitor la sistemul de alarmare - ddnsul spune cd 65yo suntem acoperili insd mai trebuie
achizilionate qi in satele Slobozia Corni, G6rbovd! gi Gefu anul acesta vomr mai achizi{iona doud la
;i
anul unul.
Domnul cotan Petru valeriu spune c6 era bund o sal6 de sport.
Domnul primar spune c5 anul acesta incerc6, sd rezolvdm cu Caminul Cultural qi apoi vont litcc
gi Sala de Sport.
Domnul Balan Marian spune cd ar fi bine cu sala de sport pentru c6 tot tineretul se duce [a oraE,
la sal6.
Domnul Zaharia Dan spune c6 ar fi gi o surs6 de venit.
Nu mai sunt alte disculii.
Supus la vot, Proiectul de hofirhre privind bugetul local al uni.tdlii administrativ teritoriale
Ghidigeni pe anul 2018 Ei estimdrile pentru anii 2019-2021, bugetwl octivitdyilor/inantate irtcst,r,l
din venituri proprii si listo de investitii pe onul 2018, este votat cu i3 v,oturi pentru.
Finaliz6ndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiatl qedin{a.

Drept pentru pare s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazi,
Preqedinte de

Secretar,

MocanuIMi

Barbu Eliza

Bo0ru

Ul

