ITOMANIA

JUDBTUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
It{r. 7451/04.09.2018

PROCES VERBAL
incheiat in gedin(a ordinara a Consiliului Local Ghidigeni din data de 31 august 2018.

in
prezenfa a

urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de c6tre secretarul comunei, se anuntd

l3 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local,

domnul Munteanu

LicI

deced6nd la inceputul

lipseste domnul Balan Marian, iar

lunii august intr-un cumplit accident rutier. La qedin{[

participd doamna Cojocaru Claudia
Sunt informafi consilierii

- consilier contabil qi doamna Cdpdlind Ana - consilier contabil.
clin conformitate cu prevederile art.39 alin. (l) din Legeanr.215 din

2001 privind administralia publicd local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in gedinf6 ordinard potrivit Dispoziliei primarului nr. 1532124.08.2018.
Sunt prezentate procesele verbale de la qedinlele anterioare: cel de la qedinla ordinard din data de

31.07.2018 qi cel de la qedinfa de indatd din data de 03.08.2018. Nu sunt discufii. Supuse la la vot,
ambele procese verbale sunt votate cu 13

Lucr[rile gedintei sunt preluate

voturi pentru.
de c6tre pregedintele de gedinf[

-

domnul Cotan Petru Valeriu.

Ddnsul prezintd ordinea de zi:

l. Ittformare privind activitatea

desJdEuratd in compartimentul impozite Ei taxe privind
incasdrile de impozite Ei taxe locqle in prima jumdtate a anului 2018, precum Si implementareu
programului electronic, * prezintd doamna Cdpdlind Ana - consilier contabil
2. Proiect de hotdrdre privind rectiticarea bugetului local al unitdlii administrotiv teritoriale
Ghidigeni pe anul 2018
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea tnregistrdrii suprafelei de 1000 mp teren din Tarla
7, Parcela 50, tn domeniul privat sl comunei Ghidigeni Ei in administrarea Consiliului Locsl al
comunei Ghidigeni, j ude(ul Galali,
4. Diverse

votati cu 13 voturi pentru.
Cdpitind Ana - consilier contabil pentru aprezenta Informarea privind
activilatea desfdEuratd tn compartimentul impozite Ei taxe privind incasdrile de impozite qi taxe locale
in prima jumdtate a anului 2018, precum Ei implementarea programului electronic.
Doamna C6pdlind Ana - consilier contabil spune cd bugetul local al comunei Ghidigeni pe
semestrul I2018 suma este de 18.530.150 lei iar rcalizdrile sunt de 4.453.150 lei tn procent de24,03%u
Nerealizdrile provin de la capitolul "Subventii" unde am avut planificat suma de 15.216.150 lei gi s-a
realizat suma de 989.682 lei, in procent de 6,50 lei. Ddnsa di citire fiecdrui subcapitol pentru a se
observa ce sume au fost incasate pdnd la jumdtatea anului fatd de cele estimate. Doamna Cdpifin6 Ana
Supus6 la vot ordinea de zi, este
Se dd cuvantul doamnei

spune cA sunt mari probleme cA cetdfenii nu au documente iar situalia din teren nu coincide cu cea
tnregistratd la primdrie qi propune s5 fie ftcute schile cu o persoan[ autorizat6.

Discu{ii:
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune cd trebuie gdsitd o modalitate de a-i putea incasa pe
cet[]eni, nu sd ciutdm diferite motive sau sd avem o atitudine urdt6.
Domnul primar, Tdbdcaru Eugen, spune cd din informarea prezentatd situafia este foarte bund,
ins[ trebuie prezentatd realitatea nu doar cifre. Dinsul spune cd s-a inc;asat qi la amenzi, insa nu foarte
mult. Referitor la propunerea doamnei contabile - cu ?ntocmirea unor schile - ddnsul spune cI acestea
sunt scumpe gi nu are cine s5 le plSteascS. Domnul primar spune cd se va f-ace o comisie din cadrul
prim[riei care va merge sd mdsoare terenul acolo unde situalia nu este c]lar[.
Referitor la problema ridicatd de domnul vice - ddnsul spune cd acesta are dreptate gi cd ar trebui
vorbit frumos cu cetSfenii.
Doamna Cip6lina Ana spune cd cifrele sunt mari deoarece sunt doud termene de platd iar
cetdtenii au achitat in prima parte a anului. TotodatS, ddnsa spune ci datele trebuiesc luate de la
registrul agricol ins[ nici acolo nu existi o situatie clar6. Ddnsa spurre cd sunt gi multe locuinle noi
ftcute frrd autorizalie.
Domnul primar spune cd la registrul agricol sunt date gi o intreabd pe doamna contabild dacd
matricola este descdrcat6 deoarece era obligatia d6nsei. Totodatd, referitor la construcfiile noi, ddnsul
spune cd au inceput sd intre in legalitate qi acei cetdteni care au construil. fErd autorizalie.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune c6 trebui c[utate solu(ii deoa,rece vinovafi se vor gdsi mereu.
Domnul Mocanu Mihditd iese din sala de gedinle.
Supusd la vot, Informarea privind activitatea desfdEaratd in compartimentul impozite Ei taxe

privind
tncasdrile de impozite ;i taxe locale in prima jumdtate a snului 2018, precum ;i implementarea
programului electronic, este votatd cu 13 voturi pentru.
Se da cuvantul doamnei Cojocaru Claudia - consilier contabil pentru a prezenta Proiectul de
hotdrdre

privind recti/icarea bugetului locol ol unitd{ii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2018.
Dansa dd citire celor doui adrese: HCJ nr. 158/08.08.2018 prin care Consiliul Judelean Galati acordi
suma de 12.700 lei pentru combaterea pestei Porcine Africate qi adresa nr. GLR_TRZ
17632124.08.2018 a DGRFP Galafi privind rcpaftizarea pe trimestre, pentru anul 2018, a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraqelor, municipiilor, sectoarelor qi municipiului Bucureqti, potrir,'it prevederilor art. 50 din
Legea privind finanfele publice locale, nr.27312006, cu modificdrile qi completdrile ulterioare. Totodatd,
ddnsa spune cd sunt incasdri insd nu depiqesc 5000 lei pe fiecare capitol,

Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind recti/icarea bugetului local al unitdlii
administrotiv
teritoriule Ghidigeni pe anul 2018, este votat cu 13 voturi pentru.
Se d6 citire Proiectului de hotdrdre privind aprobarea inregistrdrii suprafelei de 1000 mp
teren din
Tarla 7, Parcela 50, tn domeniul privat al comunei Ghidigeni Ei tn administrares Consiliului Local
al comunei Ghidigeni, judelul Galali. Domnul viceprimar explici unde este terenul.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea tnregistrdrii suprafeyei de 1000 mp
teren din
Torla 7, Parcela 50, in domeniul prival ol comunei Ghidigeni Ei in administrarea Consiliului Local
ol comunei Ghidigeni, judelul Gala(i, este votat cu 13 voturi pentru.

Diverse:
Sunt prezentate cele doua adrese ale Scolilor Ghidigeni si Talpigi prin care solicita decontarea
navetei
cadrelor didactice.
Supuse la vot, ambele sunt votate cu 12 voturi pentru qi 1 ab{inere (Pirvu Aurel).
Este prezentatd cererea domnului Stan Nicolaie care solicitd ca din suprafa{a de 0,10 ari ce o
detine in concesiune s6-i cedeze jumltate doamnei Genete Iuliana Ramona pentru a-qi construi o
locuintd.
Domnul viceprimar explicd situatia din teren.
Supusa la vot, cererea este votata cu 13 voturi pentru.
Este prezentatd cererea doamnei Bou Valerica care solicitl concesionarea unui teren in vederea
construirii unei locuinfe.
Supusa la vot, cererea este votata cu 13 voturi pentru, cu condilia de a se construi in2 ani.
Este prezentat6 cererea doamnei Corodeanu Olivia care solicitd scutirea de la plat[ taxei de
salubritate pentru fiica sa Corodeanu Elena - persoand cu handicap.
Supusa la vot, cererea este votata cu 13 voturi pentru.,
Este prezentat6 cererea domnului Ciumald Mihai care solicitd un rdspuns la mdsurile dispuse in
qedinlele anterioare cu privire la lucrlrile fdnt6nei de cltre domnul Sirl5vdstru Tiberiu pentru a putea
finaliza constructia gardu lu i.
Domnul primar spune cd s-au frcut teste qi apa nu este potabil[ insd nu este o problemd deoarece
mai sunt fhnt6ni pe domeniul public de acest gen gi care sunt inscripfionate.
Domnul viceprimar spune cd domnul S6l6v6stru Tiberiu a respectat toate condiliile stabilite de
cdtre comisie, o parte din ele nefiind obligatorii - cum a fost aceasta cu proba apei.
Domnul primar doreqte sd aducd in discutie dou6 probleme: 1) prima referitoare la Pesta Porcind
Africand - spundnd cI au fost achizilionate solutii dezinfectante gi se vor face in continuare ac(iuni cu
Postul de Polifie gi Dispensarul veterinar.
2) A doua problema - ddnsul spune cd a semnat contractul cu buldo qi spera ca la sfdr;itul lunii
octombrie s6-l avem in dotare.
Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declarati incheiatd qedin!a.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneazd,
Preqedinte de qedinf5,

Cotan Petru Valeriu
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