RONTANIA

JUDETUL GALATI
CONIUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 6577103.08.2018
PROCES VERBAL
incheiat in gedinp ordinara a Consiliului Local Ghidigeni din data de ll1 iulie 2018.

in urma efectulrii apelului nominal al consilierilor de cltre secretarul comunei, se anuntl
consilieri din totalul de
Cojocaru Claudia

l5 ce compun Consiliul Local,

- consilier contabil, doamna

prezenla a 14

lipseste domnul Popa Paul. La gedinfd participl doamna

Banu Elisabeta

- medic veterinar

si domnisoara Micu Angelica

-

medic veterinar.
$edinla este statutari gi este declaratd deschisd.

cI in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (l) din Legea nr. 215 din 2001
privind administratia publicd localS, republicat5, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare a fost convocat
Sunt informafi consilierii

Consiliul Local

?n gedinfd ordinard

potrivit Dispoziliei primarului nr. 1453125.07.2018.

Sunt prezentate procesele verbale de

la

qedinfele anterioare: cel de

la

gedinta ordinard

din data

de

29.06.2018 gi cel de la qedinfa extraordinard din data de 17.07.2018.Nu sunt discufii. Supuse la la vot, ambele
procese verbale sunt votate cu 15

voturi pentru.

Lucrlrile Eedinlei sunt preluate

de

cltre preqedintele de gedin![

- domnul

Cotan Petru Valeriu.

Ddnsul prezintd, ordinea de zi:

L lnformare privind activitatea sanitar veterinard desfoquratd la nivelul anitd(ii administratiy
teritoriale G hitlig en L
2. Proiect de hofirhre privind rectificarea bugetului local al unitdlii administrativ teritoriale
Ghitligeni pe anul 2018
3. Diverse

Suplimentar pe ordinea de zi:

1. Proiect de hofirdre privind aprobarea investiliei "LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
ASFALTATE, SAT TALPIGI, COM.GHIDIGEMI, TADETUL GALATI"
2. Proiect de hofirilre privind aprobarea investiliei "SISTEMATIZARE ZONA CENTRAIt|:
PL,ATFORME PARCARE SI DISPOZITIVE SCURGERE APE - COMANA GHIDIGENI, JUDETAL
GALATI"
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea tnregistrdrii suprafe(ei de 20606 mp teren din Tarla 83/1,
Parcela 698, in domeniul privat al comunei Ghitligeni ;i in administrarea Consiliului local al cotnunei
Ghidigeni, j udelul Galali
Supus5 la vot ordinea de zi, este votatl cu 14

Se dd cuvantul doamnei Banu Elisabeta

voturi pentru.

-

medic veterinar pentru

a

prezenta Informarea privind

uctivitatea sanitar veterinard desfdquratd la nivelul unitdlii administrativ teritoriule Ghidigeni

Inca de la inceput doamna Banu Elisabeta spune ca la cabinetul veterinar functioneaza doi asistenti
veterinari si doi medici veterinar, domnisoara Micu Angelica fiind un medic tanar insa cu vointa, activitatea
functionand dupa un Plan aprobat de DSVSA Galati.
Dansa spune ca nu au fost cazuri de TBC, animalele au fost vaccinate impotriva Antrax-ului.

Referitor la crotalierea animalelor spune ca toti cetatenii au obligatia de a-si crotalia animalul, insa in sat
sat Gefu sunt multe probleme de acest gen.

Referitor la Pesta Porcina Africana spune ca pe ruza localitatii nu sunt cazuri insa trebuie
prevenim acest lucru, virusul putand

fi

sa avem

grija

sa

luat foarte usor. Dansa spune ca acest virus ar proveni de la mistreti, fiind

o situatie speciala. Acest virus se poate transmite: direct

-

prin contact si indirect

-

prin hranire, masurile fiind

foarte drastice.

Discutii:
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune ca zilele precedente a discutat cu mediii aceasta situatie a pestei
porcine africane, iar daca vor fi probleme se va incerca rezolvarea lor.

Domnul Mocanu Mihaita spune ca cetatenii trebuiesc informati mai mult, sa fie lipite afise pe la
magazine.

Doamna Banu Elisabeta

-

medic veterinar spune ca dansii au pomit actiuni de informare la gospodariile

oamenilor, insa la Gefu sunt cele mai mari probleme

-

cetatenii neavand nici cotete pentru animale, lasandu-le in

libertate.

Domnul primar, Tabacaru Eugen, spune ca aceasta tema este de actualitate, fiind o problema foarte mare
ceea ce se intampla in tara din cauza acestui virus.

Dansul spune ca s-au facut informari, iar daca cetatenii nu vor asculta se va trece si la sanctiuni.

Domnul primar spune ca atunci cand se merge pe la gospodariile cetatenilor ar

fi

bine sa mearga si o

comisie din cadrul primariei.
Doamna Banu Eisabeta

-

medic veterinar spune ca cei de la cabinet sunt deja la sfarsitul campaniei de

informare si identificare a animalelor, insa e bun sprijinul.

Domnul primar spune ca se gasesc solutii, insa speram
Doamna Banu Elisabeta

-

sa nu

fie probleme.

medic vetemiar ridica problema cainilor fara stapani care intra in sarcina

autoritatii locale, insa costurile sunt foarte mari.
Domnul primar spune ca costurile sunt foarte mari, o asociatie de la Bucuresti a dorit sa faca un asociatie
la nivel de judet insa nu au mers mai departe. Dansul spune ca costurile sunt fcrarte mari, trebuie spatii.
Doamna medic veterinar spune ca vaccinurile sunt gratuite, iar prin Consiliul local ar trebui achizitionate

microcipuri.
Domnul primar spune ca au fost discutii cu privire la achizitionarea acestor microcipuri insa Curtea de
Conturi considera a fi o cheltuiala nelegala.
Supusa

la vot, Informarea privind activitatea sanitar veterinarll desfasuratd la nivelul unitd(ii

admfuistrativ teritoriale Ghidigeni, este votata cu 14 voturi pentru.
Se da cuvantul doamnei Cojocaru Claudia

-

consilier contabil pentru aprezenta Proiectul de hotdrdre

privind rectificarea bagetului local al unild(ii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 20.18. Dansa spune
ca se vor face anumite modificari pe capitole pentru o buna functionare a activitatii. Doamna contabila rprre .u
se vot face si virari la scoli.
Discutii:
Domnul primar spune ca va trebui sa ne descurcam la nivel de institutie, actualmente fiind doar discutii la

nivel national de o rectificare de buget. Dansul spune ca nu sunt probleme la functionare si ca ar dori sa fie
achizitionat si un autobuz de 50 de locuri pentru a putea asigura transportul elevilor la licee.

Nu mai sunt alte discutii,
Supus la vot, Proiectul de hofirilre privind rectijicarea bugetului local al unitd(ii
udminktrativ teritoriale Ghitligeni pe anul 2018, este votat cu 14 voturi pentru.
Referitor la urmatoarele doua proiecte de hotarare: Proiect de hbtfrrhre privintl aprobarea investiliei
,,LACRARI DE INTRETINERE
STRAZI ASFALTATE, SAT TALPIGI, COM.GHIDiGEMI, JaDETUL
GALATI" qi Proiect de hotdrdre privind aprobarea investiliei "SISTEIIIATIZARE ZONA CENTRALA:
PLATFORME PARCARE SI DISPOZITIVE SCURGERE APE _ COIWUNA GHIDIGENI, JUDETUL
GALATI", domnul primar spune ca la inceputul anului au fost prinsi bani in bugetul local pentru aceste proiect,
finantarea fiind asigurata integral din bugetul local.
Supus la vot, Proiectul de hofirire privind aprobarea investiliei "LUCRARI DE INTRETINEuE
STRAZI ASFALTATE' SAT TALPIGI, COM.GHIDIGEMI, JUDETaL (;AL.ATI", este votat cu 14 voturi

pentru.

Supus

la vot, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea investiliei

CENTRAI-A: PLATFORME PARCARE SI DISPOZITIVE SCURGERE APE
JUDETUL GALATI", este votat cu 14 voturi pentru.

,,SISTEMATIZARE ZONA

_ CDMUNA GHIDIGENI,

Urmatorul proiect de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privincl oprobarea inregistrdrii saprafelei de
20606 mp teren clin Tarla 83/1, Parcela 698, tn domeniul privat al comunei Ghidigeni qi in adminitiror"o
Consiliului local al comunei Ghidigeni,iude(ul Gala(i, este prezentat de doamnul primar. Dansul spune ca
este vorba despre terenul ce a fost dat in folosinta, la inceputul anului, pentru sistemLle antigrindina. Dansul
spune ca trebui facuta carte funciara.
Supus la vot, Proiectul de hotdrfrre privind aprobarea tnregistrdrii suprafelei cle 20606 mp teren din
Tarla 83/1, Parcela 698, in domeniul privat al comunei Ghicligeni qi in u(lministrurea Consiliului local al
comunei Ghidigeni, jude(ul Gala(i, este votat cu 14 voturi pentru.
Diverse:
Este prezentata cererea domnului Stan Vasilicd care solicitd o lucin{d sociald.
Supusa la vot, cererea nu este aprobata, neavand locuinte sociale.
Este prezentata cererea doamnei Catrin Catalina care solicita un loc de casa in Talpigi.
Supusa la vot, cererea nu se aprobq in zona solicitata neavand locuri de casa.

Este prezentata cererea domnului Salavastru Tiberiu Alexandru care solicita scutireade la taxa de
salubrizare a fiului sau salavastru Alex-Gabriel - persoana cu handicap.
Supusa la vot, cererea este votata cu 14

voturi pentru.

Este prezentata cererea doamnei Medeleanu Felicia care doreqte sd facd anurnite propuneri referitoare la

cererile domnilor Salavastru Tiberius si Ciumala Mihai, cereri discutate
Local.

in

gedinlele anterioare ale Consiliului

Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune ca nu a trecut termenul de 30 de zile acordat, masurile solicitate

fiind si cele impuse de comisie. Trebuie asteptat termenul dat de comisie apoi se vor comunica daca masurile au
fost duse la indeplinire.
Este prezentata cererea doamnei Medeleanu Felicia care face propuneri de teme de sedinta.
Se va avea in vedere in urmatorul trimestru temele propune.

Este prezentata cererea domnului BiclelViorel care solicita inchirierea locuintei de intervenlie din sat
Ghidigeni, str. Chrissoveloni, bl.

El,

et. 2, ap.6.

Domnul viceprimar, Pirw Aurel, spune ca situatie este deosebita si trebuie luata o decizie clara deoarece
din 2013 pana in prezent nu s-a mai platit nimic, domnul Biclea Viorel ocupand in continuare acest apartament,
fara aprobarea Consiliului Local. Totodata este specificat faptul ca domnul Biclea Viorel detine un apartament
in
Tecuci, avand unde locui.

Domnul viceprimar,

Pirw Aurel,

spune ca au fost facut mai multe notificari pentru

a elibera
apartamentul, domnul Biclea Viorel ramanand in continuare acolo. Dansul spune ca trebuie facuta si curatenie
acolo.

Domnul primar, Tabacaru Eugen, spune ca trebuie luata

o

decizie clara deoarece trebuie facuta o

procedura de evacuare.

Domnul Cotan Petru Valeriu spune ca ar trebui pus

sa plateasca din trecut pana in prezent.

Domnul viceprimar, spune ca nu are cum plati deoarece nu are contract.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune ca in situatia de fata acesta sta in mod abuziv in apartament.
Domnul Acsente Florentin intreaba daca acesta mai lucreaza aici deoarece in ultima perioada nu a mai
fost vazut la Postul de Politie.

Domnul Balan Marian spune ca trebui dat afara daca nu

a

platit.

Totodat4 se ridica problema ca la Postul de Politie exista locuinta de serviciu unde poate sta, mai ales ca
mai sunt solicitari si de la cadrele scolare pentru apartamentul detinut de Consiliul Local.
Doamna Chitiga Gianina Felicia spune ca acesta solicita locuinta de serviciu de la Consiliul Local insa de
fiecare data cand a fost invitat de catre Consiliul Local Ia o sedinta pentru a discuta problemele din localitate
acesta nu a dat curs invitatiei.

Supusa la vot, cererea domnului Biclea Viorel este votata cu 14

voturi impotriva, cu decizia de a elibera

apaftamentul.

Finalizindu-se problemele din ordinea de

zi

este declarati incheiatd gedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazd,
Preqedinte de qcdin(5,

Secretar,

Cotan Petru

W

t*
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