]ROVIANIA
JUD]ETUL GALATI
COIVIt]NA GI{IDIGENI
(SONSTLIUL LOCAL

l\r.

8503/01.10.2018

PROCES YERBAL
incheiat in qedin[a ordinara a Consiliului Local Ghidigeni din data de 28 septembrie 2018.

in urma efectudrii apelului
prezenfa

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

a 14 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, plus Axenie Petricd-Marian

-

consilier supleant.
Sunt informati consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215 din

2001 privind administratia publicd locald, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in gedintd ordinarl potrivit Dispoziliei primarului nr. 1583121.09.2018.
Sunt prezentate procesele verbale de la gedintele anterioare: cel de la gedinta ordinard din data de

31.08.2018 qi cel de Ia gedin{a de ?ndat6 din data de 14.09.2018. Nu sunt disculii. Supuse la la vot,
ambele procese verbale sunt votate cu 14

voturi pentru.

Lucrdrile gedinlei sunt preluate de cdtre pregedintele de gedinfd - domnul Cotan Petru Valeriu.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:

1.

2.
3.
4,

Analiza anului agricol 2017-2018.
Proiect de hotdrdre privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
MUNTEANU LICA
Proiect de hotdrdre privind modificarea HCL nr. l/23.06.2016 privind alegerea membrilor
comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarali ale;i la alegerile locale din data
de 05.06.2018
Proiect de hofirire privind validarea mondatului de consilier local al domnului AXENIE

PETRICA-MARIAN
Proiect de hofirAre privind aprobarea inregistrdrii supralelei de 600 mp teren din Tarla
52, Porcela 296/1, in domeniul privat al comunei Ghidigeni ;i in administrarea Consiliului
Local al comunei Ghidigeni, jude(ul Golali.
6. Proiect de hotdrfrre privind aprobarea inregistrdrii suprafelei de 565 mp teren din Tarla
52, Parcela 296/1, in domeniul privat al comunei Ghidigeni ;i in administrarea Consiliului
Local al comunei Ghidigeni, judelul Galali.
7, Proiect de hofirAre privind numirea pentru anul ;colar 2018-2019 o reprezentonlilor
Consiliului Local al Comunei Ghidigeni ca membri ai (ionsiliilor de administra(ie ale
unitdlilor din tnvd(dmdntul preuniversitar de stat din comuna Ghidigeni, judelul Galali
8. Proiect de hotdrdre privind tnchirierea prin licita(ie publicd a terenului arabil atlat in
administrarea Consiliului Local Ghidigeni pentru anul agricol 2018 - 2019

5.

9,

Diverse.

Supusd la vot ordinea de zi, este votatd cu 14 voturi pentru.
Incd de la inceput este precizat faptul cd toate proiectele de hotdr6re au fost discutate

in gedinlele

de comisii.

Se

dI

cuvantul domnului viceprimar Pirvu

Aurel

pentru

a

prezenta

Analiza anului agricol

2017-2018.

Domnul viceprimar spune care este suprafala toatala de teren a Primlriei Ghidigeni, ce suprafald
de teren a dost inchiriatd anul trecut. Totodatd, ddnsul spune cd nu sunt restanlieri la plat6.

Discufii:
Domnul primar spune cd atunci cind este vorba de analiza tere,nurilor atunci ar trebui {Ecutd o
informare despre toate suprafelele de teren: gi cea delinuti de UAT Ghidtigeni qi de proprietari.
Nu mai sunt alte disculii.
Supusd la vot, Analiza anului agricol 2017-2018, este votat[ cu 13 voturi pentru.
Se dd citire urmltorului punct de pe ordinea de zi: Proiect de: hotdrdre privind incetarea de
drept a mandatului de consilier local al domnului MUNTEANU LICA:..
Supus la vot, acesta este votat cu 14 voturi pentru.
Este prezentat punctul trei de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind mocli/icarea HCL nr.
1/23.06.2016 privind olegerea membrilor comisiei de validare o mandatelor consilierilor declorati
aleEi la alegerile locale din data de 05.06.2018.
Trebuie ales un nou consilier pentru a face parte din comisia de l'alidare a mandatelor
consilierilor, in locul domnului Munteanu Lic6.
Domnul Sildv[stru Teodoru Corneliu il propune pe domnul Acsente Florentin. Supusdla vot,
propunerea este votatd cu 14 voturi pentru. Comisia de validare a mandatelor consilierilor declarali
alegi la alegerile locale din data de 05.06.2018 va fi formatd din: Sdldv[stru Teodoru Corneliu pregedinte, Chiliga Gianina Felicia - secretar gi Acsente Florentin - membru.
Supus la vot, Proiect de hofirire privind modiJicarea HCL nr. I/23.06.2016 privind alegerea
membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarali alegi la alegerile locale din data
de 05,06.20.18, este votat cu 14 voturi pentru.
Este prezentat punctul patru de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind validarea
mandatului de consilier local al domnuluiAXENIE PETRIC4-MARUN.
Supus la vot, este votat cu 14 voturi pentru.
Domnul Axenie Petricd-Marian depune jurdmdntul.
Sunt prezentate urmdtoarele doud puncte de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind
aprobarea tnregistrdrii suprafe(ei de 600 mp teren din Tarla 52, Parcela 296/1, in domeniul privat al
comunei Ghidigeni Ei in administrarea Consiliului Local al comunei Ghidigeni, judelul Gatayi ;i
Proiecl de hofirAre privind aprobareu tnregistrdrii suprafe(ei de 565 ,mp teren din Tarla 52, Parcela
296/1, tn domeniul privat al comunei Ghidigeni gi tn administrarea Consiliului Local al comunei
Ghidigeni, j udelul Gala( i.
Domnul viceprimar spune cI este vorba despre dou6 suprafe(e de teren de la Gara Ghidigeni,
unde std Alistar Viorel gi sora sa.
Supus Ia vot, Proiectul de hotdrdre privind oprobarea inregistrdrii suprafeyei de 600 mp teren
din Tarla 52, Parcela 296/1, in domeniul privat al comunei Ghidigeni Si in administrareo Consiliului
Local al comunei Ghidigeni, jude(ul Galali este votat cu 15 voturi pentru.
Supus la vot, Proiectul de hofirAre privind aprobareo tnregistrdrii suprafelei de 565 mp teren
Tarla
din
52, Parcela 296/1, in domeniul privat al comunei Ghidigeni qi in administrarea Consiliului
Local al comunei Ghidigeni, judelul Galali, este votat cu 15 voturi pentru.
Este prezentat Proiectul de hofirAre privind numirea pent:ra anul Ecolor 2018-2019 a
reprezentanlilor Consiliului Local al Comunei Ghidigeni ca membri ai Consiliilor cle administralie
ale unitd(ilor din lnvdydmiild preuniversitar de stat din comuna Ghidligeni, jude(ul Gala(i.

Se fac propuneri pentru membrii. Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, il propune pe domnul Acsente
Florentin care a frcut parte din Consiliul de Administrafie al gcolii Girnnaiiali n.. t CniAigeni qi anul

trecut.

Domnul Acsente Florentin spune c[ nu mai doreqte sd facd parte rCin Consiliul de Administralie al
$colii Gimnaziale nr. I Ghidigeni deoarece niciodata nu s-a fEcut nimic pentru copii ci doar in
beneficiul cadrelor didactice. Totodatd ddnsul doregte sd mai expund cdteva probleme care le-a
intdmpinat: - a dorit sa fie fEcutd o sal6 de sport qi nu s-a putut, - spdliitoarele sunf inchise, - robinetul
din fafa qcolii nu este reparat degi a insistat foarte mult ca acesta sd fie frcut; - noua contabild nu este
vdzutd niciodata pe la 9coal6 gi nici nu igi face treaba. Totodatd spune cd a fost trimis, in calitate de gofer
pe microbuzul qcolar, sd aduc[ rechizitele de la Galali, de unde a trebuit sI mai aducd gi pentru gcolile
din Negrilegti, Priponegti gi TIlpigi, insl nu a fost asta o problem[ insd s-a duc cu microbuzul doar
1:entru 200 de manuale care puteau fi aduce gi cu o maqind mai mic6. Referitor la excursia cu premianlii,
ddnsul spune c[ i-a fost schimbat traseul pe drum qi a trebuit sd facl mai multi kilometri dec6t ii era
permis deoarece trebuie sd respecte timpii cE are tahograf, iar profesorii s-au suparat cdnd a incercat si
le explice cd nu se poate qi au spus cd nu-i comandd goferul. Domnul ltcsente Florentin spune cd nu ar
rnai dori s[ fie nici manager de microbuz. Ddnsul spune cd in sala CDI se putea face o sal[ de sport
deoarece acea sal[ nu este folosit[ de c6tre cadrele didactice.
Doamna Oancea Dorina gi doamna Chiliga Gianina Felicia spune cI CDI-ul conteazdfoarte mult
la punctaj gi nu o pot desfiinla.
Domnul Neagu Claudiu Cosmin care este gi directorul $colii Gimnaziale nr. I Ghidigeni spune
cd nu este corect sd se spund ci nu s-a fdcut nimic de cdnd este el deorece s-a fdcut modernizare, s-au
pus video proiectoare, s-au mai montat camere video, atdt la Ghidig,eni cdt qi la
$coala Gefu, s-au
achizi{ionat materiale sportive, laptop-uri. Domnul director s-a gdndit sEL mute biblioteca in sala CDI iar
in sala unde este momentan biblioteca sI fac6 sal6 de sport. Referitor la cursurile de perfecfionare spune
cE acestea era necesare pentru cadre. Referitor la excursie, acesta spune cd a discutat cu qoferul.
Domnul primar, Tdbdcaru Eugen, spune c[ ar trebui sd revenim la punctul de pe ordin ea de zi, iar
aceste probleme sd le discut[m intr-o altd qedinld, deoarece intr-adevdr sunt multe piobleme la gcoli, iar
multi plrinti sunt nemullumili insd nu au curajul sd o spund a$a cum dgmnul Acsente Florentin a avut.
Totodatd, ddnsul spune cI se voteazd, mult prea u;or in Consiliul de Administrafie, c6 se aduc cadre care
nu gtiu nimic, nu se pricep.
Referitor la toat[ discufia purtat6, domnul Radu Ionel, spune cd o mare problemd este intr-adev6r
contabilul care nu gtie sd lucreze.
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Sdldv[srru T"odo.u
p.
Zaharia Dan pe domnul Popa Paul. Supuse la vot, propunerile sunt votate cu 14 voturi pentru.
Pentru CEAC domnul Radu Ionel il propune pe domnul Balan Ma.rian. Supusd la vot, propunerea
este votatd cu 14 voturi pentru.

(ihidigqni.

Oancea Dorina il propunere pe domnul Sdl5vdstru Teocloru Corneliu, iar domnul Bal-an
Marian pe domnul Cotan Petru Valeriu. Supuse la vot, propunerile sunt votate cu l4 voturi pentru.
Pentru CEAC domnul S5ldvdstru Teodoru Corneliu il propune pe domnu Zaharia Dan. Supusa la
vot, propunerea este votatd cu 14 voturi pentru.

l'Ilpigi. Doamna

Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind numirea pentru anul qcolar 2018-2019 o
reprezentanlilor Consiliului Local al Comunei Ghidigeni ca membri ai Consiliilor de administra(ie
ale unitdyilor din tnvdldmdntul preuniversitor de stat din comuna Ghidligeni, judelul Gala(i, este votat
cu 15 voturi pentru.
Urmdtorul punct de pe ordin ea de zi: Proiect de hofirAre privind tnchirierea prin ticita(ie pubticd
a terenului arabil aflat in administrarea Consiliului Local Ghidigeni ptzntru anul agricot 20ti 20Ig
este prezentat de cdtre domnul viceprimar, Pirvu Aurel. Ddnsul spune c[ suprafali de teren propune
pentru inchiriere este de 120,71 ha, 12,46 ha fiind inchiriatd cu contract multianual domnului-Ilici

pentru inchiriere este de 120,71 ha, 12,46 ha fiind inchiriatd cu contract multianual domnului Ilici
Octavian care are un proiect cu finantare, iar pre{ul de pornire al liciitalie sd fie: 310 lei/ha - pentru
culturi anuale,4l0 leiiha pentru terenurile cu culturi perene qi 155 leilha pentru terenuri cu potenfial
productiv sc6zut. Totodatd cei care utilizeazd sau de(in in proprietate o suprafa{E mai mare de 5 ha nu
vor putea participa la licitalie dec6t dacd rdmdn suprafele de teren neinchiriate.
Domnul Mocanu Mihdif6 spune cI Ilici Octavian trebuia sd flacd dovada finantarii qi ar trebui
frcute verificdri. Totodatl ddnsul spune cd preful este prea mic ai propune ca preful de pornire s[ fie 500
lei/ha pentru culturi anuale gi 600 lei/ha pentru culturi perene.
Domnul primar spune cd domnul Ilici Octavian trebuia sd depund documentatia la mediu pentru
deqeuri. Referitor la pret, ddnsul spune cd trebuie sd ne g6ndim qi la oamenii de r6nd care inchiriazd doar

I

ha de teren.

Domnul Balan Marian spune cd trebuiesc IEcute verificdri qi in teren deoarece sunt mulli care nu
lucreazd terenul.

Domnul viceprimar vine cu o altd propunere:
Domnul viceprimar, pirw Aurel, propune ca gi preturi: 350 lei/ha - pentru culturi anuale, 450
lei/ha pentru terenurile cu culturi perene gi 170 leilha pentru terenuri cu potenfial productiv sc[zut.
Supusd la vot, propunerea domnului viceprimar este votatd cu 10 voturi pentru qi 5 abfineri (Balan
Marian, Coja Marcel, Hristea Costache, Mocanu Mihdild qi Popa Paul).
Se fac propuneri pentru comisia de licitalie din r6ndul consilierilor. Domnul Cotan Petru Valeriu
il propune pe domnul Mocanu MihAitA, iar domnul SdldvSstru Teodoru Corneliu pe domnul Radu Ionel.
Supuse la vot, ambele propuneri sunt votate cu 14 voturi pentru.
Pentru comisia de contestafie - domnul Cotan Petru Valeriu il propune pe domnul S6l6vistru
Teodoru Corneliu. Supusd la vot, propunerea este votatd cu 14 voturi pentru.
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, doregte ca acul acesta fiecare membru din comisie sd gtie ce sd
facl deoarece anul trecut a intdmpinat tot felul de probleme. Ddnsul propune ca doamna jurist6 sd
intocmeasc[ gi sd semneze pentru legalitate contractele, doamna Meiu Violeta impreund cu un consilier
sd primeascd gi sE verifice cererile.
Tofi consilierii sunt de acord.
Doamna Chifiga Gianina Felicia propune sd fie tipizat un formular.
Domnul primar spune cd cei ce vor dori sd depund cereri de inchiriere vor trece mai ?ntdi pe la
compartimentultaxe gi impozite pentru a-ivizacd nu au datorii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind inchirierea prin lic'ita1ie publicd a terenului arubil
a/lat in administrarea Consiliului Local Ghidigeni pentru anul agricrtl 2018 - 2019, este votat cu 10
voturi pentru qi 5 ab{ineri (Balan Marian, Coja Marcel, Hristea Cosrtache, Mocanu MihAitA qi Popa
Paul).
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 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Cobzaru Vasile care solicitd concesionarea suprafe{ei de teren
de 1000 mp pe care are construitd o cas6.
Supus6 la vot, cererea este votatl cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Chirvlsuld Ion care solicit6 concesionarea suprafelei de teren
de 1000 mp.
Supusd lavot, cererea este votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd cererea domnului Chirv[sufd lonut Bogdan care solicitl concesionarea suprafe]ei
de teren de 1000 mp.
Supusd la vot, cererea este votat[ cu 15 voturi pentru.

Este prezentatd adresa nr. 470129.08.2018 a

ADI ECOSERV Gialali referitoare la documentele

necesare pentru oblinerea finan{drii proiectului "Sistem de management integrat al deqeurilor in

judelul

Galali".
Deoarece Serviciul Local de Salubrizare Ghidigeni este gi operator, acesta se angajeazd sd-gi facd
activitatea ca gi operator qi se angajeazd, doar pentru depozitare.
Se fac propuneri pentru pregedinte de gedin{d pentru ultimul trimestru. Domnul Radu tonel il
propune pe domnul Coja Maricel. Supus6 la vot, propunerea este votatd cu 14 voturi pentru.
Teme de discutii pentre sedintele din trimestrul IV:
1. Octombrie: Informare privind mlsurile luate pentru pregdtirea de iarnd a institu{iilor locale
qi identificarea cazurilor sociale ce ar intdmpina probleme in sezonul roos. prezintd, Bleambu George qef S.V.S.U.
2. Noiembrie: Informare privind activitatea gcolilor qi situalia abandonului qcolar.- prezintd
directorii de qcoli
3. Decembrie: Informare privind activitatea desfEguratl de Serviciul de Alimentare cu Apd qi
Canalizare. - prezintd Botez Marian - responsabil serviciu.
Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declarat[ incheiatl qedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneazi,
Preqeclinte cle qcdin{I,

Secretar,

*Y

Valeriu

Barbu F;liza
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