ITOMANIA
JUDIi,IIUL GALATI
COMT]NA GHIDIGENI
CONISILIUL LOCAL
f{r. 6(i28107.08.20I8

PROCES VERBAL
incheiat in qedin{a de indata a Consiliului Local Ghidigeni din data de 03 august 2018.

in urma efectudrii apelului

nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anun{6

prezenla a 10 consilieri din totalul de

l5

ce compun Consiliul Local, lipseste domnul Acsente Florentin,

domnul Balan Marian, domnul Hristea Costache, domnul Pirvu Aurel si domnul ZaariaDan.
$edinta este statutari qi este declaratd deschisd.
Sunt informafi consilierii

cdin conformitate cuprevederile art.31) alin. (a) din Legeanr.215 din
2001 privind administrafia publici local6, republicatE, cu modificdrile qi completlrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in gedinfl ordinard potrivit Dispozitiei primarului nr. 1530/03.08.2018.

Lucr[rile qedintei sunt preluate

de cdtre preqedintele de gedinld

-

domnul Cotan Petru Valeriu.

l.

Proiect de hotdrdre privind modificorea HCL nr. 63/17,10.2017 privind rectualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL

IN SAT GHIDIGENI,

COMUNA GHIDIGENI, JADETUL GAL,ATI"

aprobati initial prin HCL nr. l1/13.03.2017

2. Proiect de hofirire privind moditicarea HCL nr, 65/17.10.2017 privind rectualizareo
indicatorilor tehnico-economici qi asigurorea tinan(drii de la bugetul local a unor categorii de
cheltuieli care nu

se

/inan(eazd de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE

DISPENSAR UMAN

iN s,qr TALPIGI, coMUNA

GHIDTGENT,

taDETaL GAL/trI,,

aprobati

initial prin HCL nr. 28/13.03.2017.

Supusd la vot ordinea de zi, este votatd cu 10

voturi pentru.

Cele doua proiecte de hotarare sunt prezentate de catre domnul primar, Tabacaru Eugen. Dansul
spune ca

in urma licitatiei rezulta valori mai mici decat cele initiale, drept pentru care trebuiesc modificati
indicatorii tehnico-economici, fapt pentru care s-a initiat prezentele proiecte de hotarare.

la vot, Proiectul de hotdrdre privind modilicarea HCL nr. 63/17,10.2017 privind
rectualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 'TCONSTRUIRE SI DOTARE
Supus

GRADINITA CA PROGRAM NORMAL IN SAT GHIDIGENI, COM'T]NA GHIDIGENI, JUDETUL
GAL.ATI" aprobati initial prin HCL nr. 11/13.03,2017, este votat cu 10 voturi pentru.
Supus

la vot, Proiect de hotdrdre privind

modfficarea H,CL

nr,

65/17.10.2017 privind

rectualizarea indicatorilor tehnico-economici Ei asigurareo
linanldrii de la bugetul local a unor
categorii de cheltuieli care nu se /inan{eazd de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul

',CONSTRUIRE DISPENSAR AMAN

iN

S,qT TALPIGI, CDMLTNA GHIDIGENI, JaDETUL

GALATI" aprobati initial prin HCL nr. 28/13.03.2017,
Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este

votat cu

l0 voturi pentru.

este declaratd incheiatd sedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazil,
Preqedinte de;edinfio

Secretar,

Barbu

Eliza il

t$&"tlM,
.r...qis^iv'',
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