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PROCES VERBAL

incheiat in pedin{a extraordinarl a Consiliului Local Ghidigeni din data de l7 iulie 2018.

in urma efectudrii apelului
prezen[a

nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anunfd

a 15 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, domnul Munteanu Lic[ ajungdnd

mai tdrziu la qedin{6.
$edinfa este statutarl gi este declaratd deschisE.
Sunt informa{i consilierii

cdin conformitate cu prevederile art.39 alin. (2) din Legeanr.2l5 din

2001 privind administra{ia publicd local6, republicatI, cu modifrcdrile gi completlrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in qedintd extraordinard potrivit Dispoziliei primarului nr. 1450/13 .07.2018.

Lucrdrile qedinfei sunt preluate de cdtre pregedintele de qedinjii

-

domnul Cotan Petru Valeriu.

Ddnsa prezintd ordinea de zi:

1,

Proiect de hofirAre privind aprobarea desliin(drii clddirii Ei anexeti Grddinitei din Satul
Ghidigeni, comuna Ghidigeni, jude(ul Gala(i
2. Proiect de hotdrfrre privind aprobarea destiinldrii clddirii Ei ane.xei Disp,ensorului Uman
din Satul Tdlpigi, comuna Ghidigeni, jude{ul Galali
3. Proiect de hofirhre privind aprobarea inregistrdrii suprafel:ei de 1908 mp teren din Cvartal
34, Parcela 354, in domeniul privat al comunei Ghidigeni Ei tn odministrarea Consiliului
Local al comunei Ghidigeni, judelul Galali.
Supusd la vot ordinea de zi este votat[ cu 14 voturi pentru.
Toate proiectele de hotirdre au fost analizate in cadrul comisiilor de specialitate, drept pentru
care se vor supune la vot.

privind aprobareo desfiinliirii clddirii Ei anexei Grddini(ei
din Satul Ghidigeni, comuna Ghidigeni, judelul Galali, este votat cu 14 voturi pentru.
Referitor la punctul doi de pe ordinea de zi, domnul primar spune cd farmacia se va inchide
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre

momentan, insd cu dispensarul este o problemd deoarece trebuie sE cdutiim un spa{iu.

Supus la vot, Proiectul de hofirAre privind aprobarea desJiinldrii ctddirii Ei anexei
Dispensorului Uman din Satul Tdlpigi, comuna Ghidigeni, judelul Galali, este votat cu 14 voturi
pentru.
Supus la vot, Proiectul de hofirAre privind aprobarea inregistrdrii suprafe(ei de 1908 mp teren
din Cvartal 34, Parcelo 354, in domeniul privat al comunei Ghidigeni ;i tn administrarea Consiliului
Local al comunei Ghidigeni, judelul Galali., este votat cu 14 voturi pentru.
Domnul primar spune cd cei de la Consumcoop au in plan vinderea cl[dirii gi ar fi o variantd sI o
putem cump[ra dacd oferta este accesibilS, mai ales cI terenul ne apa(ine.

Se prezintd in gedinlS gi domnul Munteanu Lic6.
Mai este pus6 in discufie gi adresa $colii nr. I Ghidigeni care solicitd microbuzul prim[riei
pentru a merge in excursie cu premiantii.
Supusd la vot, adresa $colii nr. I Ghidigeni, este votatl cu 15 voturi pentru.

Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiat[ gedin{a.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneaztr,

Prescdinte dc sedintl,
Cotan Petru

Secretar,

Barbu Eliza
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