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PROCES VERBAL
incheiat in gedin(a ordinara a Consiliului Local Ghidigeni din data de 28 februarie 201g.

in urma efectudrii apelului

nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anun{I
a l5 consilieri din totalul de l5 ce compun Consiliul Local.Ca invitati la sedinta participa to{i
cei invitali, conform Convocirii cu nr. 1500123.02.2018, cu excepfia preofilor.u.. u, slujb6 gi a
ptrezenla

medicilor.

$edinla este statutard qi este declaratd deschisE.
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 3!9 alin. (1) din Legea nr. 215 din
2001 privind administrafia publicd locall, republicatd, cu modificlrile qi completdrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in gedinfl ordinarl potrivit Dispoziliei primarului n . ffiA1ZZ.02.2O1B.
Sunt prezentate procesele verbale de la gedinfele anterioare, cel de la gedinfa ordinard din
data de
31 ianuarie 2018 gi cel de la gedinfa de indatd din data de 06 februarie 2r) l g. Nu sunt discu{ii. Supuse
la
vot, abele procese verbale sunt votate cu 15 voturi pentru.
Lucr[rile gedin{ei sunt preluate de c6tre pregedintele de gedin}6 - domnul Mocanu MihAitA.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:
1. Informare privind situalia economico-sociald a comunei;i stadiut executdrii obiectivelor
propuse tn anul 2017 - Raportul primarului,
2. Diverse

Suplimentar:
Proiect de hotdrdre privind aprobareo inregistrdrii unui teren i'n domeniul privat al comunei
Ghidigeni Si tn administrarea Consiliului local al comunei Gl:tidigeni, judilut Gatali
2. Proiect de hofirAre privind concesionarea prin licita(ie puliliod a terenului ce aparline
domeniului privat al comunei Ghidigeni, judelul Galali, in-suptrafold de 2,574 mp, situot in
extravilanul comunei Ghidigeni, Tarla B3/2 porcela 706/7

1.

Supusi la vot ordinea de zi, cu modificarile facute, este votatd cu .[5 voturi pentru.
Se d6 cuvantul domnului primar, Tdb6caru Eugen, pentru a prezenta Informarea privind
situalia
economico-sociald a comunei ;i stadiul executdrii obiectivelor proptuse ii anut ZfnZ Raportul

-

primarului.
Domnul primar spune cd potrivit legislafiei anual trebuie prezentat in qedinfa Consiliului Local,
tn primul trimestru al anului, Raportul de activitate a anului precedent. Ddnsul precizeazd c6 in acest
raport se reglsegte intreaga activitate a Consiliului Local qi a fiecdrui compartiment ce face parte din
aparatul de specialitate a primarului comunei Ghidigeni, judeful Galati, acesi raport este un material
de
analizd, o sintezl a proiectelor, un instrument de cunoagtere.
Domnul primar spune cd a fost infiinfat gi compartimentul de executdri silite, deoarece sunt
foarte multe amenzi.

Discutii:
Domnul viceprimar spune cd, apreciazii raportul prezentat qi spune cd ar trebui s6 ne infelegem
rnai bine cu cet6fenii, sd avem griji la tonul pe care discutdm cu aceqtia.. Totodat6, spune cI
acest lucru
erste valabil gi intre colegi.
Domnul S[ldvdstru Teodoru Corneliu spune cd, apreciazd munca depusd a tuturor. Totodat6,
spune cd din raport reiese clar cum au fost cheltuifi banii publici iar toate iealiziirile
sunt in folosul
comunit6lii.
Domnul Neagu Claudiu Cosmin spune cI din raport reiese activitatea ampld a angajafilor.
1'otodatd, d6nsul spune cd ?ntre gcoald gi primlrie este o coliborare foarte bun6.
Doamna Oancea Dorina doregte sE felicite pe domnul primar gi pe angajafi gi apreciazd munca
depusi de acegtia mai ales cI este vorba de o munc6 in echipi.
Doamna Iftene Cristina Pompilia - director al
$colii Gimnaziale "Ion Creangi" 'fdlpigi spune cd
este un raport amplu, cu multe cifre. D6nsa doregte s[ le mullumeasca domnilor consilieii gi
A'oamnei
contabile care fac parte in consiliul de administratie al gcolii gi care meneu le este al6turi.
D6nsa solicitd
un sprijin pentru costume populare, pentru copii.
Doamna Gudani Mihaela spune c6, costumele achizilionate de primarie sunt au gi
mdrimi mai
mici.
Domnul primar spune ci au fost prezentate multe cifre pentru ci noi cu asta lucrdrm. Referitor
la
costume populare spune cI se va face comandE qi pentru copii.
Nu mai sunt alte discufii.
Supusi la vot, Informarea privind situa(ia economico-sociald at comunei stadiul executdrii
Si
o,biectivelor propuse in anul 2017 - Raportul primarului, este votat6 cu 15 voturi pentru.
Se dd citire urmdtorul proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdri privind aprobarea
tnregistrdrii unui teren tn domeniul privat al comunei Ghidigeni
E,i tn administrareo Consiliutui
local al comunei Ghidigeni, jude(ul Galali.
Proiectul de hotdrdre este prezentat de cdtre domnul viceprimar, Pirvu Aurel. D6nsul
spune cd
anul trecut a fost o cerere in Consiliul Local prin care se solicita cbncesionarea acestui
teren,
." u
fcrst votat6, in unanimitate, de cdtre Consiliul Local. Datoriti faptului c6 terenul
""rlr" in
nu figureazd
domeniulprivat s-a ini{iat prezentul proiect de hotdrdre.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea tnregistrdrii unui teren
in domeniul
privat al comunei Ghidigeni Si in administrarea Consiliului locai al' comunei Ghidigeni, judeyut
Gialali, este votat cu 14 voturi pentru qi 1 abfinere (Mocanu Mih6it6).
Urmatorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind concesionarea prin
licirafie
pt:tblicd a terenului ce aparline domeniului privat al comunei GiiAigeni, jude(ul
Galali,'tn suprafold
de 2.574 mp, situat tn extravilanul comunei Ghidigeni, Tarla $/, I,a;cela 706/7, esie votat ,u ra
voturi pentru qi I ab{inere (Mocanu Mihdif6).
Diverse:
Sunt prezentate cele doua adrese ale Scolilor Ghidigeni si Talpigi prin care solicita
decontarea

narvetei cadrelor didactice.

Supuse la vot, ambele sunt votate cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd adresa nr.330126.02.2018 a
$colii Primare Gefu-Nou prin care solicit6 sprijinul
in demersul combaterii abandonului qcolar solicitAnd unul/doi consilieri loca^ti gi un poli{ist local pentru
a se deplasa la domiciliul elevilor. Se propune ca, consilierii din comisia de tnvdlamant
si meargd.
Este prezentatd cererea domnului Tdbdcaru Eugen care solicitd concesionarea suprafelei
de 24
nllr pe care are construit garaj.
Supusa la vot, cererea este votata cu 15 voturi pentru.
Este prezentat[ cererea domnului Gaiu Vasile care solicitd concesionarea suprafefei
de 0,0g.
Supusi la vot, cererea este votata cu 15 voturi pentru cu precizarea sd fie dat pe iatirn"rru.
Este prezentatd cererea domnului Grigorag Fernando care solicitd concesionarea suprafefei
de

1000 mp pe care are construitl casa.
Supusa la vot, cererea este votata cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Golodin Lulu-care solicitd conc;esionarea
suprafelei de
1000 mp pe care are construitd casa.
Supusa la vot, cererea este votata cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Zahaia Ionel-Alin care solicita concesionarea
suprafefei de
teren pe care are construitl casa.
Supusa la vot, cererea este votata cu 15 voturi pentru.
Este prezenlatd gelerea Sofy Agro SRL care solicit6 concesionarea unei
suprafele de teren

cuprinsd intre 0,20 ha gi 0,30 ha, suprafafd situatd in punctul Valea Teiului,
la limita comunelor pochidia

Ghidigeni.
Domnul primar spune unde este terenul gi explicl c[ acegtia vor s6 facl un put pe
acest teren.
Supusa la vot, cererea este votata cu 15 votuii pentru.
Este prezentatE cererea domnului Fuic6 Florin iare soliciti supralhfa de
8 ari, din fafa curfii sale.
Domnul viceprimar explicd situa{ia care este acolo gi spune ca fiecare trebuie
sI r5m6n[ pe
dleschiderea lui.
Supusa la vot, cererea este votata cu 15 voturi pentru cu condiliar ca fiecare
sd r6m6nd pe
dleschiderea sa (?ntre Pamfil qi N[dane).
Este prezentatd cererea doamnei T6bicaru Tonia care solicitl inctririerea
suprafetei de 0,10 ari
p5gune din spatele cu(ii sale.
Supusa la vot, cererea este votata cu 15 voturi pentru.
Mai sunt o serie de cereri a cetdtenilor prin care se soliciti inchirierea de p6gune.
Domnul primar spune c[ mai intdi trebuie verificati cei care au de-ia contracte pentru
a vedea dak
mai au efectivul de animale.
Totodatd ddnsul spune cd doregte si recupereze qi terenul ce a fost pierdut qi
luat de priponegti, se
va face acfiune in instan{d.
Domnul B[lan Marian spune cd sunt cetdfeni care au inregistrat animale ins6 defapt
acegtia nu au.
Domnul Moca-nu Mihail6 ridic6 problema vulpilor ce au aprrut in localitate in
ultirna perioada.
Domnul Coja Maricel ridicl problema furturilor ce au apdrut din nou in localitate.
Dmnul primar spune cd in qedinfa anterioari a fost pur[ in discu{ie cererea
doamnei Cioran
Cristina care solicita un sprijin financiar in cuantul de t+.Os: lei in veder.ea achizitionarii
a doua aparate
arrditive pentru baiatul sau Vaile Gabor Marius care a fost diagnorsticat cu hipoacuzie
profunda
nrlurosenzoriala/bilateral. Dansa spune ca pretul acestora este de 16.000 .lei insa
l.946leieste decontata
dr: catre Casa Nationala de Asigurari, in urma c6ruia s-a solicitat efectuarea
unei anchete sociale la
domiciliul acestora pentru a vedea situafia materiald.
Domnul primar spune cd a fost fdcutd ancheta socialS gi d[ citire arcesteia. Veniturile
familiei
sunt: 520 lei - pensie de boal6, 227 lei- pensie de handicap, 200 lei alocafie
de
stat,
102
lei
- alocafie
de sustinere. in anchetd este menfionat ca bunica copilului-este plecata in strdindtate.
Domnul primar
sfrune ci ar trebui analizatd aceastd situafie iar in gedin]a viitoare sd fie lust6
o
decizie de cdtre domnii consilieri.
qri

Finalizdndu-se problemele din ordinea de zi este declarat[ incheiat6 gedinfa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneaz5,
PreEedinte de gedi

Mocanu

MihIi

Secretar,

Barbu Eliza

t;\

;'r.*

\

ffi
:;"'.9

gcdp* 8i

(o

$.0#,r,rf1.
€- LOCAL
'13r, .A

c*i

