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PROCES VERBAL
incheiat in gedinta ordinara a Consiliului Local Ghidigeni din data de 29 rnartie 2018.

in urma efectuirii apelului nominal al consilierilor de cltre secretarul comunei, se anunfi prezenla a 14
consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipseEte domnul Balan Marian. La gedin![ participi qi doi
cetirfeni ai comunei Ghidigeni care au depuse cereri: domnul Potirniche Costel gi doamna Catana Elena.
$edinJa este statutard gi este declarati deschisI.
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr.2l5 din 2001
privind administrafia publicd local[, republicat5, cu modific6rile qi completlirile ulterioare a fost convocat
Consiliul Local in ;edin!6 ordinari potrivit Dispozifiei primarului nr. 1025123.03.:2018.
I3ste prezentat procesul verbal de la Eedinla ordinari din data de28.02.2018.Nu sunt disculii. Supus la
vot, acesta este votat cu 14 voturi pentru.
Lucririle qedintei sunt preluate de cltre pregedintele de qedinlI - domnrul Mocanu Mih6it6.
D6nsul prezintdordinea de zi:
1, Informare privind activitatea desfisuratd pentru gospoddrirea6 tnfrumuse(area localitdlilor
comunei,a tutaror locurilor publice prccarn gi mdsurile impuse privinal compania de primfrvard"
prezintd - viceprimar - Firvu Aurel
2, Proiect de hotdrdre privind aprobarea lnregistrdrii unei suprafe(e de teren in domeniul privat al
comunei Ghidigeni Eitn adminMrarea Consiliului local al comunei Ghidigeni, jude(ul Gala(i
3. Proiect de hofirilrea privind modifrcarea Anexei nr, 4, Cap. II, alin (2) din HCL nr. 74/28.11.2017
privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale, precum Ei alte taxe asimilate acestora pentru anulftscal 2018.

-

4. Diverse

voturi pentru.
Pirvu
Aurel, pentru a prezentalnformarea privind activitatea
Se dI cuvantul domnului viceprimar,
ttes/rt.Euratd pentru gospoddrirea, tnfrumuse(area localitd(ilor comunei,a tulurur locurilor publice precum
pi mdsurile impuse privind campania de primfrvard.
Domnul viceprimar spune c[ au fost intreprinse o serie de mdsuri ce au contribuit la gospodlrirea qi
infrumuse{area comunei Ghidigeni. Totodat[ impreund cu beneficiarii de la 4116, pe fiecare sat in parte, s-a
interven'ir gi s-a ftcut curI|enie pe toate strdzile (t6ind iarba, indep[rtdnd arbugtii crescufi in mod accidental in
afara proprietetilor gi cre6nd un disconfort in deplasarea maqinilor) gi la toate :institufiile. S-a extins iluminatul
public prin inlocuirea limpilor cu becuri economice, cu altele prin led ce di o luninl mai putemic[ ficdndu-se gi
Supusd la vot ordinea de zi, este votatii cu 14

economie la consum.
Dansul spune ca pe viitor, impreuna cu toti consilierii locali isi propune sa aveam in comune Ghidigeni
civic, incepand de la intrarea in Ghidigeni dinspre Taplau pana la Frimaria veche.
centru
un

Discutii:
Domnul Mocanu Mihaita spune ca este mult gunoi la Slobozia Corni, pe rapa.
Domnul ZahariaDan spune ca ar trebui facuta curatenie si la cimitirul de la Talpigi si totodata schimbate
lampile.
Domnul primar spune ca acum se discuta referitor la informare, referitor la lampi sa se discute la diverse.
Domnul Cotan Petru Valeriu il intreaba pe domnul viceprimar daca este rnultumit de cum arata comuna.
Domnul viceprimar spune ca nu este multumit insa doreste sa se caute solutii, sa participe si consilierii, sa
se faca o echipa.

Domnul Salavastru Teodoru Corneliu spune ca timpul este foarte scurt pana la Paste si fiecare cetatean ar
in fata curtii. Totodata, dansul spune ca o problema este si depozitarea pe domeniul public
a piietrei si a utilajelor.
Domnul Munteanu Lica spune ca la Balta Garii este foarte multa mizerie, iar la Gefu e problema cu

trebui

sa iasa sa-si faca

dubele si carutele parcare neregulamentar.

Domnul primar spune ca nici pe departe curatenia nu se ridica la un ni'vel mare, mai ales ca sunt multi
beneficiari de ajutor social si propune ca cei care nu-si fac treaba sa fie amendali. Dansul spune ca viceprimarul
este gospodarul localitatii, acesta avand obligatia sa se ocupe de acest lucru.
Nu mai sunt alte disculii.
activitatea desldq,uratd pentru gospoddrirea,
Supusd la vot, Informarea privind
tnfrwnuse(area localitd(ilor comunei,o taluror locurilor publice precarn Ei mdsurile impuse privind
campania de primdvard., este votati cu 14 voturi pentru.
Se dI citire urmdtorul proiect de pe ordinea de zil: Proiect de hotdrdre privind aprobarea tnregMrdrii
unei suprafele de teren in domeniul privat al comunei Ghidigeni Ei ln administrarea Consiliului local al

privind

comunei Ghidigeni, jude(ul Gala(i
Supus la vot, Proiectul de hofirhre privind aprobarea inregistrdrii un:ui teren ln domeniul privat al
comunei Ghidigeni qi tn administarea Consilinlui local al comunei Ghidig'eni, jude(ul Gala(i, este votat cu
14 voturi pentru.
Urmatorul proiect de hotarareprivind modiftcarea Anacei nn 4, C,ap. II, alin (2) din HCL nr.
74/28,11,2017 privind stabilirea impozitelor Ei taxelor locale, precwn Ei alte tax'e asimilate acestora pentru anul
Jiscal 2018, este prezentat de catre domnul primar, Tabacaru Eugen. Dansul spune ca atestatul de producator se
prelungeste pe o perioada de 7 ani, iar taxele de tiparire au crescut drept pentru care se vor majora costurile
acestora. Totodata, dansul spune ca incepand cu anul viitor va fi instituita si o taxa de viza anuala a acestuia.
Supus la vot, Proiectul de hotdrfrre privind moditicarea Anexci nr. 4, Cap. II, alin (2) din HCL nr.
74/28,11,2017 privind stabilirea impozitelor qi toxelor locale, precam Ei alte taxe asimilate acestora pentru anul
Jiscal 2018, este votat cu 14 voturi pentru.
Diverse:

Domnul primar doreste sa discute doua probleme:
Referitor la organizarea Centenariului Marii Unii - propune ca acesta sa fie organizat pe data de 20
mai inainte de ziua comunei.
2. Referitor la infratirile cu Republica Moldova spune ca acestea trebuiesc finalizate. Este vorba

l.

despre Mihaileni si Palanca.

-

Domnul Acsente Florentin se retrage pentu cateva minute din sala.
Sunt prezentate cele doua adrese ale Scolilor Ghidigeni si Talpigi prin care solicita decontarea
navetei cadrelor didactice.
Supuse la vot, ambele sunt votate cu 13 voturi pentru.
Este prezentata cererea domnului Potirniche Costica care solicita concesi,onarea suprafetei de 2
vecinatate a locuintei sale in vederea cultivarii unor nuci.
irnediata
ha din
Domnul viceprimar spune unde este zona, ca terenul frgureaza ca si pasure si spune ca ar fi trebuit sa aiba
un proiect.
Domnul Potimiche Costica explica ce doreste sa faca.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune ca va trebui sa-si asume acest lucru.

Domnul primar spune ca nu trebuie schimbata categoria de folosinta deoarece acolo este o pasune
degradata, insa in contract sa fie specificat pentru ce se inchiriaza.
Supusa la vot, cererea este votata cu 14 voturi pentru.
Este prezentata cererea doamnei Catana Elena care spune ca are un contriact de inchiriere pasune
pe o suprafata de 3 ha din anul 2016 si in acest an se pune in discutie reziliere acestui contract.
Atat domnul viceprimar cat si domnul primar i-au explicat ca sesul nru mai poate fi dat in inchiriere
deoarece este langa padurea care urrneaza a fi preluata, iar pana nu se decide ce se va intampla nu mai poate fi
inchiriat. Dansul spune ca aceasta isi poate da animalele la cireada.
Domnii consilieri hotarasc sa se astepte sa se clarifice situaria cu padurea.
Este prezentata cererea doamnei Avram Marinela care solicita preluar,ea contractului de concesiune a
terenului pe care este construita casa pe care a achizitionat-o.

Supusa la vot, cererea este votata cu 14 voturi pentru.
Este prezentata cererea domnului Birlan Costica - persoana cu handicap care solicita scutirea de
la taxe si impozite.
Supusa la vot, cererea este votata cu 14 voturi pentru.
Este prezentatl cererea doamnei Zlat Aurica care solicita concesionarea s;uprafetei de 5l mp in
vederea construirii unui garaj.
Supusa la vot, cererea este votata cu 14 voturi pentru.
Este prezentat[ cererea domnului Iosip Petruta care solicita concesionarea unei suprafete de de
Teren in vederea construirii unui garaj.
Supusa la vot, cererea este votata cu 14 voturi pentru.
Este prezentattr cererea domnului Sandu Chirita care solicit[ concesionarea suprafelei de
1000 mp pe care are construiti casa.
Supusa la vot, cererea este votata cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cererea doamnei Stoica Valentina care solicitd concesion'area suprafefei de
1000 mp pe care are construitii casa.
Supusa Ia vot, cererea este votata cu 14 voturi pentru.
Se pune in discutie cererea doamnei Cioran Cristina discutata si in sedintele anterioare, cerere
prin care solicita un sprijin financiar in cuantul de 14.053 lei in vederea achi:zitionarii a doua aparate auditive
pentru baiatul sau Vaile Gabor Marius care a fost diagnosticat cu hipoacuzie profunda neurosenzoriala/bilateral.
Domnul Cotan Petru Valeriu intreaba daca sunt oameni mai saraci in comuna decat acest caz? Raspunsul
este ca da.

Supusa la vot, cererea nu se aproba pe motiv ca din ancheta sociala a rezritat ca acestia au posibilitati

financiare si totodata CAS deconteaza

o anumita suma de bani pentru aparate auditive. Acest caz nu

este

considerat un ctv social.
Este prezentata cererea domnului Trofin Florin care solicita un loc de casa.
Domnul viceprimar spune ca se va identifica o suprafata de terert.
Este prezentata cererea doamnei Bandrabul Speranta care solicita un loc de casa.
Este specificat ca aceasta traieste in concubinaj cu o persoana clre detine o locuinta.
Domnul Acsente Florentin se retrage din sedinta.
Se fac propuneri pentru presedinte de sedinta pentru ffimestrul II.

Domnul Neagu Claudiu Cosmin o propune pe doamna Oancea Dorina, propunere votata cu 12 voturi
pentru.

l.

Teme de discutii pentre sedintele din trimestrul II:

Aprilie: Informare privind pregatirile pentru ziua comunei.

2. Mai: Informare privind activitatea asistentului medical comunitar. - prezinta Glod Simona Lacramioara 3.

asistent medical comunar.

Iunie: lnformare privind incheierea anului scolar.
[rinal iziindu-se problemele
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