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ROMANIA
.rUDETr-rl- GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONS]LIT]L I,OCAL

Nr.

3770/02.05.20r8

PROCES VBRBAL
incheiat in gedinla ordinara a Consiliului Local Chidigeni din data de 26 aprilie 2018.

i,

u.,na efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul r;omunei, se anunfd prezenla a'i

consilieri din totalul de

l5

5

ce compun Consiliul Local. La gedin(d participd qi reprezentantul romilor Filimon

Ionel.

$edinla este statutard gi este declarata deschisa.
Sunt informafi consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alirr.

(l)

din Legea nr. 215 din 2001

privind administrafia publicd local6, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare a fost convocat
Consiliul Localin gedinfd ordinard potrivit Dispoziliei primarului nr.1155120.04.2018.
Este prezentat procesul verbal de la Eedinla ordinard din data de29.03.2018.Nu sunt disculii. Supus Ia
vot, acesta este votat cu 15

voturi pentru.

l,Lrcrarile gedin(ei sunt preluate decdtrepre;edintelede;edinla- doamnaChitigaFeliciaGianina.
DAnsul prezintd ordinea de zi:

I Informare privind pregdtirile

pentru ziua comunei. - prezinta domnul primctr

-

Tdbdcaru Eugen

2. Diverse

Suplimenlar pe ordinea de zi:

Proiect de ltotdrAre privind oproburea

fondurilor necesare pentru orgonizureo "Zilei comwrei"

ediliu a X-a ;i a "Centenarului Marii Uniri"
Supusd la vot ordinea de zi, cu modificdrile suplimentare, este votat[ cu 15

Se da cuvantul domnului primar, Tdbdcaru Eugen, pentru
p€ r:117, zi

voturi pentru.

a prezenta Infornmrea privind pregdtirile

utt cotttunei.

Domnul primar spune cd anul acesta pe langd organizarea Zilei Cornunei se va organiza;i Centenarul

Marii LIniri,

a$a cum s-a discutat qi

stabilit in ;edintele anterioare.

D6nsul propune ca pe 20 mai sd se organizeze Ziua Comunei iar pe 21 mai Centenarul Marii Uniri.

Prograrnul pentru 20 mai: se vor premia cuplurile cu 50 de ani de casatorie iar apoi va
arti stic.

fi

programul

Programul pentru

2l

mai: dimineata va

fi

slujba apoi se va face o slujlba la capela, apoi se va merge la

monument gi in final la Conacul Chrissoveloni. DAnsul spune cd pe 21 mai doreste

sI

aducd Fanfara Valurile

Dundrii qi un deta;ament de arnratd pentru defilare.
Deoarece anul acesta vor

fi doul zile, pentru

toatd aceastd organizare trebuie alocatd o sumd mai mare

fata de anii treculi. Domnul primar spune cd dacd vor rdmdne bani necheltuiti acettia vor

fi restribuili

pe alte

capitole.
Supusd la vot,

Informoret privind pregdtirile pentru ziuu comunei,

este votatd cu 15

voturi pentru.

la vot, Proiectul de hotdrfrre privind aprobarea fondurilor necesore pentru organix,area
"Zilei comunei" edilia a X-a ;i a "Cenlenarului Marii Uniri", este votatA cu 15 voturi pentru.
Supus

Diverse:
Sunt prezentate cele doua adrese ale Scolilor Ghidigeni si 1'alpigi prin

ceLre

solicita decontarea

navetei cadrelor di dactice.
Supuse la vot, ambele sunt votate cu 15

voturi pentru.

Este prezentata cererea doamnei Buruiand Marieta Daniela care solicitd :;cutirea de la plata taxei de

salubritate pentru fiul s6u Buruiand Denis

-

persoanl cu handicap.

Supusa la vot, cererea este votata cu 15
E,ste prezentatd cererea

voturi pentru.

domnului Ciurnald Mihai prin care aduce la cunogtin!5 inten[ia de a construi

un garcl in interiorul locuinlei

;i

totodatd prin care solicitd sd

i

se aprobe alinierea prin inchiderea ffint6nii

dezafbctate ce obstrucfioneazd perimetru.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 10

Petru V'aleriu, Chiliga Gianina Felicia

voturi pentru gi 5 ab{ineri (Balan Marian, Coja Maricel,

;i Hristea Costache), cu condilia

Cotan

ca fdntdna sd fie acoperitd cu un capac

apoi cu pdrnint, sd nu fie astupata definitiv. Domnul Mocanu Mihditd spune cii acea ffintdnd nu va mai putea fi
folositd vrodatd deoarece l6ngd ea estte lbcutd o fos5.
llste prezentatd cererea dornnului Baeram Emil Leo care solicitd concesionarea suprafelei de 1000 mp in
punctul Coreea pentru a-;i construi o locuin[5.
Dornnul viceprimar spune cd in locul solicitat nu mai sunt locuri de cas6, drept pentru care se va identifica
un alt teren. in alta zond.
Este prezentatd cererea domnului Ceamdn Nicolae care solicitd concesionarea suprafelei din fafa blocului
pentru construirea unui garaj.

Cererea nu este votatd favorabil. cu menfiunea

cI

terenul solicitat este de interes public, avAndu-se in

vedere construirea unui parc.

Este prezentatd cererea doamnei Stan Daniela care

solicit6 concesionarea suprafefei din fala blocului

pentru construirea unui garaj.
Clererea nu este votatd favorabil, cu men{iunea cd terenul solicitat este de interes public, avAndu-se in
vedere construirea unui parc.

Este prezentat6 cererea domnului Cucoq Cristian care solicitd concesionarea unei suprafe{e de 4000 mp,
pe o durata de 49 de ani,

in vederea construirii unei hale de reparafii gi parcare

Supusd la vot, cererea este votata cu 15

a celor

trei tiruri pe care le define.

voturi pentru, in zona ferma lui ry'ictor Anghel.

Bste prezentatd cererea domnului Hristea NicuEor care solicitd concesionarea suprafefei de

l0 ari in

punctul Gura Pdr6ului bdldneasa pentru a-qi construi o locuin|5.
Locul solicitat are categoria de folosinli pdqune gi nu poate

fi concesionar pentru construire locuinld, drept

pentru care se va identifica un alt teren, in alta zon6.
Este prezentatd cererea doarnnei Babei Gina care solicitd un loc de casd inzona PdrAu pentru a-gi cons{rui o
cas5.

Domnul viceprimar spune cd in locul solicitat nu mai sunt locuri de casd, drept pentru care se va identifica
un alt teren, in alta zonf,.

Domnul viceprimar spune cd sunt un numdr de 14 cereri de pdqune in zona Ghidigeni care vor trebui
discutate.
DAnsul spune cd domnul Bradea nu mai de{ine animale

;i i se

va rezilia contractul de inchiriere a pdgunii.

Pdqunea pe care a avut-o inchiriatd ddnsul este solicitatd de cdtre trei persoana: DurbacS, Balan

Balan Marian spune cd ar trebui inchiriatd domnului Chele pentru cd nu are o situafie foarte
de drurr.

;i Chele. Domnul
bund ;i este la inpeput

Toli consilierii sunt de acord.

Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratl incheiatd gedinfa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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