ROMANIA
.TUDIITUL GALATI
COMIUNA GHIDIGBNI
CONSILIUL LOCAL

Nr.

3770/02.05.2018

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla ordinara a Consiliului Local Ghidigeni din data de

3l mai 201g.

in urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se antu.rld prezenla
a l5
consilieri din totalul de l5 ce compun Consiliul Local. La gedintd participd doamna Cojocaru
Claudia consilier

-

contabil gi doamna Glod Simona-l-Icrdmioara.
$edinfa este statutard gi este declaratd deschisd.
Sunt informafi consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea

nr.2l5 din 2001
privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completlrile ulterioare
a fost convocat
Consiliul Local in gedinfd ordinard potrivit Dispozifiei primarului nr. 1279125.05.201g.
Este prezentat procesul verbal de la gedinla ordinard din dar.a de 26.04.2018.Nu sunt
disculii. Supus la
vot, acesta este votat cu 15 voturi pentru.

l,ucrdrile gedinlei sunt preluate de cdtre pregedintele de gedin]d

- doamna

Oancea Dorina.

DAnsul prezintd ordinea de zi:

-

l, Ittformure p riv itrtl uctivitateu as istent ul ni medicu I com unitur. - pr,ezintu Glod Simonu l.ucraniouru
asistent merlicul comunar
2. Proiect de hotdrfrre privincl rectiJicorea bugetului local al un itd{ i i admin istrut i v t
e r ito il al e

Ghitligeni pe anul 2018
3, Diverse

Suplimentar pe rtrclinea de zi:

1. Ptoiect de lrctfirfire privind desemnarea reprezentontului Consililtltti Local Comuntr
Ghiligeni in
Adunareu generald u Asociayiei tle Dezvollare Intercomunitorii
,,Serviciul Regional Apa Galt(i,, si ucltrdnrert
unui mawlcrt special
2, Proiect de hotiirfire privind desemnareu reprezentfintului Consitiului Local Crtmuna
Ghitligeni tn
Arlrururea genenild a Axtcioliei de Dez.voltore Interconrunitarcl ECOSIiRV Guluti gi trcordoreu
urtui ntandut
speciul

3' Proiect de hotdrdre privinct osocierea comunei Ghitligeni, prin Consiliul Local nl comunei
Ghidigeni din iude(ul Gah{i cu (Jnitatea Administrativ Teritoriold crn ri,to Matca din julepul
Gatayi, prin
Consilirtl l-octrl Mutca, in vederea ficcepttrii acesteia din urmd, in calitnte rle memiru al Asociuyiii
de
Dezvolture Intercornun iturd ECOSERV Galuli
4. Proiect de hofirareprivind modi/icarea
-IICL nr. 15/13.03.2017 privind rectucrlizareet
indicatorilor tehnico'economici pentru investi(ia "imbundtdtirea
relelsi de 4rumuri cle interes locul
sutele: Tdlpigi, Tdpldu, Ghidigeni, Gefu, GArbovdt, Slobozia Corni, Cornuna Ghidigeni, juclelul
Galali'l

5, Proiect de hotirare privittd moclificoreu IICI. nr. t6/13.03,2017 privinct reactuulizarea
/inan\dli .!: l: bugetul local a unor categorii cle cheltuieli core ntr sunt itigtoile prin pNDL ta
investitia "Imbundtdlirea re(elei de drumuri de interes local satele: T'dlpigi, Tiip'idu, Ghidigeni,
Gefu,
Gfrrbovd1, Slobozia Corni, Comuna Ghitligeni, jude{ul Gala(i,,

SupusS la vot ordinea de z.i, cu rnodificarile suplimentare, este vo64t6 cu

l5 voturi pentru.

Se d5 cuvantul doamnei Glod Simona-l-dcrSmioara pentru a prezenta Inlbrmare privind activitatea
as

istent

ului medicol comunitor.
Doamna Glod Simona-Lacramioara isi prezinta raportul de activitate. Dansa spune ca asistenta
medicala

comunitara cuprinde ansamblul de activitati

si servicii de sanatate

organizate

problemele medico-sociale ale individului in vederea mentinerii acestuia in

la nivelul comunitatii

p,p6p11u

pentru

mediu de viata. Beneficiarii

serviciilor de asistenta medicala-comunitara sunt persoanele vulnerabile care se regasesc in unnatoarele
doua
situatii: nivel economic scazut, somaj, nivel educazional scazut, graviditate, \/arsta atreia. pana in
momentul
de

f'ata activitatea asistentei medicale comunitare a avut urmatoarele

directii: educarea comunitatii pentru sanatate,

medierea beneficiarilor de etnie roma si medicul de familie, consilierea asupra necesitatii vaccinarilor, precum
si
a igienei personale, promovarea sanatatii, informarea asupra alimentatiei, informare asupra igienei

localitatii, etc.

Dansa spune ca

a participat la actiunile de rujeola si hepatita. 'l'otodata,

clansa spune ca pe

timpul iernii

identificat persoanele ce erau imobilizate si aveau nevoie de ajutor. Doamna asistenta spune
ca se ocupa si
sti m

a

cle

ulentele educationale.

Discutii:
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune ca, asta iarna, doamna asistenl.a comunitara s-a deplasat la
casele
unde au existat probleme. Totodata, dansul spune ca doamna participa si la meciurile echipei Muncito.rl
Chidigeni. Domnul viceprimar, spune ca activitatea doamnei este foarle incarcata si ar trebui sa se implice
mai
mult.

Domnul Radu Ionel spune ca apreciaza activitatea doamnei. Dansul spune ca atunci cand au fost
probleme la Gefu dansa a fost prezenta impreuna cu cei de la dispensar. 'fotodata, dansul spune
ca preventia este
buna pentru ca diminueazadin probleme.

Domnul primar, Tabacaru Eugen, spune ca activitatea este destul de arnpla si trebuie sa ne implicam mai
mult, f iind o activitate foarte importanta deoarece este vorba despre sanatate. Dansul spune ca lunar se intocmesc
rapoa(e de activitate ce se transmit la DSP Galati. Totodata, dansul spune ca unde au fbst solicitari dansa
s-a
deplasat.

Domnul primar spune ca va da

o dispozitie sa se faca verificari si la magazine/gospodarii

pentru

verificare unde este mizerie.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune sa se aplice sanctiuni unde sunt pro6leme.
Supusa la vot,

Idormorea privind uctivitatea usistentului medical comunitar, este votata cu 15 voturi

pentru.

zi,

Se da cuvantul doamnei contabile, Cojocaru Claudia, pentru

Proiect de hotdrdre privintl rectiJicurea bugetului local

anul

2018.

a prozenta urmatorul punct de pe ordinea de
uclministrativ teritoriole Ghieligeni pe

al unitiyii

Doamna contabila da citire celor doua adrese: adresa nr. GLR_TRZ - I0704118.05.201g
a Direcliei
Generale Regionale a Finan{elor Publice Gala}i privind modificarea repar16izdrii pe trimestre, pentru
anul
2018, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugatS pentru finanlarea chelt;ielilor descentralizate
la

nivelul comunelot', oraqelor, rnunicipiilor, sectoarelor qi Municipiului Bucureqti si adresa nr.
3954118.04.2018 a Consiliului Judelean Galafi privind finan{area elaboiarii/actualiz6rii pUG-,lui.

'l'otodata, dansa spune
ca va mai face anumite modificara pe unele capritole, aducand sumele din trin-restru

3 in trimestrul 2.

Discutii:
Domnul primar spune ca sunt operatiuni din interiorul bugetului, nu s-au prirnit alte sume. Dansul
spune
ca se aduc bani din trimestru 3 in trirnestru 2 deoarece trebuie dati bani la Bi:;erica din Ghidigeni pentru
Centrul
Multifunctional ce a fost construit.
Supus la vot, Proiect de hotdrfire privind rectiJiutrea bugetului local ol unittilii arlministrutiv
teritoriale Ghidigeni pe unul 2018, este votatd cu 15 voturi pentru.
Referitor la urmatoarele doua punct de pe ordinea de zi:Proiecl de hotdriire privind desemnarea
reprez,entontului Consiliului Local Comuna Ghidigeni in Aclunareo generald a Asocia(iei
cle Dezvoltare
Intercomunitarli ,,serviciul Regional Apa Galali" -Si acordareu unui mandat specialsiproiect
1e hotdrdre
privind tlesentnurea reprezentantutui Consiliului Locul Comuns Ghitligeni fn Adinareu generalii
a Asocia(iei
de Dezvoltore Intercomunitard EC0SERV Guloti si acordarea unui iandat speciril, doilnul primar
spune ca
trebuie desemnat altcineva deoarece domnul Hasan Valeriu Gabriel nu mai lucneaza in cadrul institutiei
noastre.
Pentru Adunarea Generala a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard
,.Serl,iciul Regional Apa Calali"
este desemnat domnul BOTEZ MARIAN - muncitor in cadrul Serviciului de ,Alimentare
cu Apa si Canalizare al
Comunei Ghidigeni, totodata si responsabil de acest serviciu" iar pentru A,dunarea gen"ruia
a Asocialiei cle
Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati domnuul BLIIAMBU cEoR.GB
inspector
in
cadrul s.v.s.t.J,
responsabil si de Serviciul de Salubritate al Comunei Chidigeni.
Supus la vot, Proiectul de hottiriire privind desemnureu reprezenta,ttlultti Consiliului Local
Comuna
Gltirligeni in Adunarea generaki u Asocialiei de Dezvoltare Intercontunituri,i
,,serviciul Regional Apa Gala(i,,
S'i acordarea unui mundat special, este votat cu l5 voturi pentru.
Supus la vot, Proiectul de hotdriire privind desemnareu reprezentontului Cottsiliului Llcul
Cotnuna
Ghidigeni in Adunureo generulir u Asociu(iei tle Dezvoltare Intercontunituld ECOSERV Gatati
si acor1ureo
unui mandat speciul, este votata cu l5 voturi pentru.
E,ste prezentat urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Supus la vot, Proiectul de hotdrfire privind osocierea comunei Ghidigeni, prin Consiliul
Local ol
comwtei Ghidigeni clin iutlelul Galagi cu [Jnitotea Aclministrativ Teritoriuki coiuna Matco lin jude(ul
Galali,
prin Consiliul Local Matca, tn veclereu occeptdrii acesteia din urmd, ttt culitate de membru il Asocialiei
de
Dezvoltare Intercomunitord ECOSERV Gatali, este votat cu ls voturi pentru.
lJtmatoarele puncte de pe ordinea de zi sLrnt prezentate de catre dornnu,l primar.
Dansul spune ca datorita modificarilor legislative, in urma Iicitatie pentru investitia ,,imbundtdlirea
re(elei de drumuri de interes local satele: Tdlpigi, Tdpldu, Ghicligeni, Gefu, Gdrbovdl, Slobozia iorni,

Oomuna Ghidigeni, iudelul Galali", s-a modificat devizul, s,,mele flind rnai rnici decat cele aprobate
anterior, drept pentru care trebuie modificate hotararile cu noile sume.
Sr"rpus la vot, Proiectul cle hotdrfireprivintl modi/icarea HCL nr. lS/13.03.2017 privind
rectualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investilia "imbundtdlirea relelei cle clrumuri 4e
interes local satele: Tdlpigi, Tdpldu, Ghidigeni, Gefu, Gdrbovdl, slobozia corni, comunu Ghitligeni,
judelul Galali", este votata cu l5 voturi pentru.
Supus la vot,Proiectul de hotdrAre privincl motlificareo HC'L nr. t6/13,03.2012 privind
reactualizareo /inonld:li d: la bugetul local a unor categorii de chettuieli core nu sunt eligibile prin
PNDI, la investilia "Imbundtdlirea re(elei rle clrumuri de interes local satele: TdlpigT, fdjttiu,
Glridigeni, Gefu, Gdrbovdl, Slobozia Corni, Comuno Ghidigeni, jucle\ul Galoli,,, este'vitata cu 15
voluri pentru.
Diverse:
Este expus din nou cazul doamnei Cioran care a solicitat un sprijin financiar in vederea
achizitionarii unor

aparate auditive pentru nepotul sau.

Deoarece nu i s-a aprobat solicitarea sa, doamna Cioran a dorit sa fie prezenta
in sedinta Consiliului l,ocal
pentru a afla exact motivele de ce nu s-a aprobat. Dansa spune ca are
urgent nevoie de acesti bani deoarece ei nu-

si permit achizitionarea acestor aparate auditive iar Casa de Asigurari nu decontea
za decat2000 lei.

Domnul viceprimar spune ca

'- copilul

este

in

crestere

iar peste cativa ani va trebui sa schimbe iar

aparatele.

Domnul Mocanu Mihaita spune ca este vorba despre o suma foarte mare.

Domnul primar spune ca la inceputul fiecarui an se stabileste un buget pentru
fiecare capitol, pentru
situatii de ugenta, s-a votat sa fie acordati cate 500 de lei. Totodata, dansul spune
ca cei de la Casa de Asigurari

ar

trebui sa stabileasca ce aparat auditiv ii trebuie copilului nu un cabinet particular
care e interesat sa treaca un prel
cat mai mare.

Medicul comunitar a cautat o fundatie care sa-i poate ajuta insa nu a gasit.
Doamna Cioran, spune ca nu are ce sa thca cu 500 de lei refuzand aceasta
suma si ameninta ca va merge
mai departe ca nu este ajutata.

Toti consilierii incearca sa-i explice ca nu avem buget, insa dansa nu intelege
acest lucru.
Toti consilierii voteaza in unanimitate sa-i fie acordati 500 de lei.
Sunt prezentate cele doua adrese ale Scolilor Chidigeni si Talpigi prin care
solicita decontarea
navetei cadrelor didactice.

Domnul primar spune ca acele cadre care nu au fost prezente la evenimentul
organizat
centenarului Marii Unirii nu vor lua naveta in ziua respectiva.
Totodata, la Scoala Talpigi naveta nu a fost aprobata in Consiliul de Administratie
si nu poate
in Consiliul Local.
Se solicita revenirea cu mentiunea ca acestea sa fie aprobate

cu
fi

ocazia

aprobata

in Consiliul de Administratie si retbcerea

listelor cu cei absenti in data de 2l mai 201g.
Sunt prezentate cele doua adrese ale camerei de conturi Galari, adresa cu
nr. 2023/2016/02.05.2017 si adresa nr.
36012013/02'05.2018 privind prelungirea termenului de ducere la indeplinire
a masurilor dispuse prin Decizia nr.
39 l20l 6, respecti v Decizia nr. 3 /20 I 3.

I)omnul primar spune ca au fost prezentate aceste adrese deoarece Consiliul Local
trebuie sa urmareasca
modul de ducere la indeplinire a masurilor dispune de Curtea de conturi. 'rotodat4
dansul spune care sunt
masurile ce au mai ramas de dus la indeplinire:

-

masura dispusa prin Decizia nr. 312013

-

cea cu Targul Saptamanal unde UAT Ghidigeni se afla in

proces cu Banc Post deoarece a eliberat garantia de buna executie
fata acordul institutiei;

-

masurile dispuse

prin Decizia 39/2016:

-

masurile referitoare la Asociatia Comunelor

si Ia Atlas

Management, unde sunt deschise actiuni in instanta.
Supuse la vot, ambele adrese, sunt votate cu

l5 voturi pentru.

Este prezentata cererea domnului Batog Cornel care solicita prelungirea contractului
de inchiriere a
apaftamentului de serviciu.
Supusa la vot, cererea este votata cu 15

voturi pentru.

Este prezentata cererea doamnei Genete Ionelia care solicitd concesionarea suprafeleide 1000 mp pe care
are construita o casa.
Supusa la

vo!

cererea este votata cu 15

voturi pentru.

Este prezentata cererea doamnei Genete Cristina care solicitd concesionarea suprafelei de 1000 mp pe care
are construita o casa.
Supusa Ia vot, cererea este votata cu 15

voturi pentru.

Este prezentata cererea doamnei Vlad Nadia care solicit[ concesionarea suprafblei de 1000 mp pe care
are construita o casa.

Supusa la vot, cererea este votata cu

l5 voturi pentru.

Este prezentata cererea doamnei Babei Gina care solicita un loc de casa in Gradina Boiereasca.
Se stabileste identificarea

unui loc.

Este prezentata cererea domnului Padure Mitica care solicita concesionarea

a

1000 mp

in

vederea

conslruirii unei case.
Se stabileste identificarea

unui loc.

Este prezentata cererea domnului Tudorache Cristinel care solicita un loc de casa langa Hristea
Constantin.
Se stabileste

identificarea unui loc.

Este prezentata cererea domnului Serban Suraj care solicita un loc de casa.
Se stabileste identificarea

unui loc.

Domnul viceprimar spune ca este o problema cu locurile de casa deoarece nu mai avem teren unde

sa

putem da. Propune sa se vorbeasca cu domnul Avram Cristi in vederea unui schimb de terenuri.

Este redeschisa discutia privind problerna dommnului Ciumala Mihai ce

a fbst discutata in

sedinta

anterioar4 deoarece a fost facuta o sesizare din partea domnului Salavastru Tiberiu care solicita stoparea
lucrarilor din acea zona spunand ca nu este de acord cu inchiderea acelei fantani.
Domnii consilieri propun ca ambii sa fie chemati in sedinta urmatoare pentru a ajunge la o intelegere.

Finaliz6ndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiatd sedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazl,
Preqcdinte de;cdin[I,
0ancea Dorina

Secretarn

IJarbu Eliza

