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JIJDE'fIlt, GALATI
C.OMIJNA GHIDIGENI
CTONSII,IUL LOCAL
Nr. 99161/02.11.2018

PROCES VIDRBAL
incheiat in gedinfa ordinara a Consiliului Local Ghicligeni din data de 31 ,octombrie 2018.

in

urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cltre secretarul comunei, se anun!5
prezen[a a l5 consilieri din totalul de l5 ce compun Consiliul L,ccal. Ca invitali la Eedinlii particip[
doamna Cojocaru Claudia - consilier contabil gi domnul Bleambu Ceorg;er- Eef Si.V,S.U.
Sunt informafi consilierii c[in conformitate cu prer,'ederile art.39 alin. (l) din Legea

nr.2l5 din

2001 prrivind administralia public[ local5, republicat6, cu rnodificlrile Ei completilrile uLlterioare a fost
ccrnvocat Consiliul Local in qedin![ ordinard potrivit Dispoziliei primarului nr. li]29126.10.2018.
Sunt prezentate procesele verbale de la qedinlele anterioare: cel de la Eed'in{aL ordinard din data de
2t1.09.:2018 qi cel de la gedinfa de indati din data dr: l2.l0.20ltl. Nu sunt dirscufii. Sr"rpuse la la vot,
arnbele procese verbale sunt votate cu 15 voturi pentru.
Lucririle ;edinlei sunt preluate de cdtre pre;edintele de gedin!5 - domnul Coja lMaricel,
D6nsu[ prezintd ordinea de zi:
1. Informare privind mdsurile luate pentru p,regdtirea de iurnti a institt;tliilot' locale qi
idlentiJlcareu cazurilor sociale ce ar fulAmpina probleme tn sezonul rece. - pre:rintd Bleombu George Eef S.l'.5.U.
2. Proiect de hotdrdre privind rectfficarea bu,getului local ,al unitd(ii udntinistrstiv teritoriale
GhidigTeni pe anul 2018
3. Proiect de hofirAre privind modi/icareu HCL nr. 25/26.177.2(tI3 prittindtnsuqirea variantei
fi,nale o proiectului de stemd a comunei Ghidigeni.
4. Proiect de holdrdre privind desemnarea membvilor comiltetului direclo,r al Clubului Sportiv
",Vfun,eitorul" Ghidigeni, conform art, 22 alin. (3) dlin regulamentul de orga,niTure Ei func(ionure al
Clubului Sportiv "Muncitorul" Ghidigeni, aprobat prin H'CL nr. 36/3(1.06.2011
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea investi(ieti Construire tmprejmuire Grddini(a Tdlpigi
6. Proiect de hotdrdre privirtd modilicarea art. 3 tt'l HCL nr. 8t'2'9.01.2r?16 privind
renrga'nizarea "Serviciului de Alimentare cu Apii si Canalizare"' din s{ructura aparatului de
strtecia,litute al primarului comunei Ghidigeni, judel,ul Gula(i, tn conformitate cu prevederile trrt. II
din Legea nr. 241/2006 a serviciului public de alitnentqre cu apd Ei de cunalizare, modiJicatd ;i
compl,etatd prin Legea nr. 224/30.07.2015
7, Proiect de hofirire privitrd modi/icarea ofi. 3 ul HCL nv. 2!7/31.10..2016 privind
reorgamizarea serviciului public de salubrizore, in c:onfarmilate c:u Slrsvsderile art. 3', orl. 4, art. 5,
ayt.6, drt. 12 ulin (2) si ale art. 14 din Legea nr. 101 a servici,aluti de sal,abrizare a localitiililor,
modffii.catd Si completatd prin Legea nr. 99/2014 si dareu in administ,rare a inJrastructurii tehnicoedilitare speciJice cdtre Serviciul Local de Salubrizsre al cotku.n€ti Gl:r,idigeni din judetlul Gala(i, sub
autori,tateq Consiliului Local al comunei Ghidigeni dlin iudelul Gal'ati
8. Diverse.
Domnul primar spune c[ dore;te sd fie reluatd irn discufie adlresa nr.4't'0129.08.2018 a ADI
ECOSERV Galali referitoare la documentele necesare pentru oblinerea finanldrii proiectului "Sistem de
rrranae;ement integrat al degeurilor in judeful Galali".
Supusd la vot ordinea de zi, este votatd cu 15 v,oturi pentru.

Domnul Neagu Claudiu Cosmin doreqte s[ se retragd avdnd o gedinfl important[ cu directorii de
qcoli. Tofi consilierii sunt de acord.
IncS de la inceput este precizat faptul ci toate proiectele de hotfu:dre au fost discutate in gedinlele
de comisii.

Se d6 cuvantul domnlui Bleambu George - sef SVSU pentru a prezenta Informarea privind
mdsurile luate pentru pregdtireo de iarnd a inslituliilor locale Ei identificareo cazurilor sociale ce
ar tntdmpina probleme in sezonul rece.
Domnul Bleambu George da citire Programului toamna-iama.
Discutii:
Domnul Zaharia Dan spune ca se face treaba cu raspundere.
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, doreste sa faca o completare: ca atunci cand au fost probleme a
fost convocat CLSU care s-a organizat foarte bine de fiecare data.
Domnul Salavastru Teodoru Corneliu spune ca ar fi bine sa fie ar:hizitionati parazapezi.
Domnul Bleambu George spune ca mereu cand au fost probleflne s-a intervenit cu utilajele din
dotarea primariei.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune ca ar fr fost bune perdele forestiere.
Domnul primar, Tabacaru Eugen, spune ca cele prezentate surnt in mare si ceea ce s-a facut.
Pentru anul acesta, dansul spune ca nu a reusit sa achizitioneze nisip (antiderapant), insa se va lua.
Totodata, dansul spune ca lama de la tractor s-a deteriorat si spera sa putem achizitiona alta, deoarece
buldo nu cred ca va fi adus, fiind in procedura de licitatie. Dansul spune ca mereu s-a facut contract
pentru un buldo, care a stat in permanenta in localitate si asa se va face si anul acesta. Domnul primar
spune ca inca se fac aprovizionari si spune ca at ft necesar sa mai fie rechizitionate generatoare, macar
cate unul pentru scoli. Totodata, dansul spune ca se vor face echipe si cu beneficiarii de la ajutorul social
pentru interventii. In incheiere, domnul primar spune ca asteapta si sprijinul consiliului local.
Supusa la vot, Informarea privind mdsurile luate pentru pregiitirea de iarnii a instituliilor
locale gi identfficarea cazurilor sociale ce ar intdmpina probleme tn sezonul rece, este votata cu 14

voturi pentru.
Se da cuvantul doamnei Cojocaru Claudia - consilier contabil, pentru a prezenta Proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului local al unitdlii administratit, teritoriale Ghidigeni pe anul
2018. Dansa da citire adresei Scolii Gimnaziale Ion Creanga Talpigi care solicita virari de credite pentru
unele capitole. La Primarie nu s-a primit nici un ban, insa s-au facut incasari si astfel se vor face anumite
modificari pe anumite capitole. Totodata, dansa spune ca trebuie alocata suma necesara pentru Proiectul
privind Imprejmuire Gradinita Talpigi, si astfel se vor lua sume ramase de la Proiectul privind
Construirea Gradinitei Talpigi si de la Sistematizare zona centrala, proiect ce se va derula anul viitor.

Discutii:
Domnul primar, Tabacaru Eugen, spune ca este vorba despre o rectificare in interiorul bugetului
deoarece nu s-a primit nici un ban. Totodata, dansul spune ca este necesara Imprejmuirea Gradinitei
Talpigi deoarece cladirea este finalizata.
Domnul Cotan Petru Valeriu intreaba ce lungime va avea imprejmuirea?
Domnul primar spune ca 46,18 m in partea din fata si 147,35 beton lateral si in spate.
Domnul primar spune ca suntem in procedura de licitatie si cu pa.rtea de Dotare a Gradinitei.
Totodata, dansul solicita acordul consilierilor locali in vederea achizitionarii unei lame daca se
vor gasi bani. Toti sunt de acord.
Domnul primar, spune ca a incercat sa acorde si voucherele cle vacanta insa nu au fost bani
indeajuns pentru toti, avand doar pentru personalul din primarie si pentru asistentii personali nu, drept
pentru care nu se vor acorda.
Supus la vot, Proiectul de hotarare privind rectiJicarea bugetului local al unitdlii
adminislrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2018, este votat cu 14 voturi pentru.

citire Proiectului de hotarare privind rno<Jif-rcarrea [iCL rir. 2'.5126.07.2013 privin,C insusirea
variantei finale a proiectului de stema a comunei Ghidigeni.
Supus la vot, Proiectul de ltotarare privincl mctdific'arear IL'CL nr.23i/26.07.20t|3 privind
insusirea varianteiJinale a proiectului de stema a comunei Glridi,gt:ni. este votat c,u l4,r,oturi pentru.
Este prezentat urmatorul punct de pe ordinea de z:i, Proiec't de hotdriire privittd desemnarea
mremb,rilor comitetului director ol Clubului Sportiv ",Mun,:itorul" llhitl,igeni, c:onform,urt. 112 alin. (3)
din regulamentul de organixore Eifunclionare al Clubuh.ti Sportiv' "L[uncitorul" Ghidigeni, aprobat
prin E'CL nr. 36/30.06.20 I 1.
Domnul primar spune ca membrii se aleg o da'ta la 4 ani, nrandatrul acesta e)xprirand in februarie
2()19, insa se vor alege mai devreme deoarece se vor face anumile modilicari, domnul viceprimar, care a
fcrst presedintele Clubului, nu mai are timpul necesar pentru a se oc;upa ,Ce acest Clulb, domnul
Ivledeleanu Valeriu care a fost membru, acum este antrenor, iar dlomnul Acsente Florentin care
deaserneni era membru, va fi propus sa fie noul presedinte.
Domnul viceprimar, Pirvu Aurel, spune sa si-a facut treabar pana acunr insa volumul mare de
rlluncs nu-i mai permite sa se ocupe de Clubul Sporl.iv insa il vzr ajutil pe noul p,resedinte, daca va fi
Se da

necesar,

Asa cum prevede Regulametul Clubului Sportiv inL Cornitetul clirector trebuie sa faca parte un
reprez(3ntant al Consiliului Local si un reprezentant al r;omunitatii.
Domnul primar propune ca din parte comunitatii sa ftrca parte dornnul Stan Adi care si
rnomentan ajuta Clubul Sportiv atunci cand este necesar. Toti consilierii srunt de acord in unanimitate.
Din partea Consiliului Local- doamna Chitiga Gianrina Frelicia i1 propun,: pr: domnul liladu lonel,
propunere votata cu 14 voturi pentru.
Domnul primar spune ca antrenoruljuniorilor va fi Medelearnu \/aleriu, iar la serniori - domnul
Bleambu George.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind dese'mnareu memrbrilor comitetului director ol
Cllubului Sportiv "Muncitorul" Ghidigeni, conform art. .22 olin. (3) clln regulantentul de organizare
ql Clubului Sportiv "Muncitorul" Ghidigeni, aprobttt priin HCl, nr. 36/st0.06.2011, este
Ei' funclionare
vrctat cu 14 voturi pentru.
Se da citire urmatorului proiect de pe ordine,a de zi, Proiect clle hotarare privind oprobarect
investi.tiei Construire Imprej muire Gradinita Talpigi.
Supus la vot, Proiectul de hotarare privind aprobarea il.nvestitiei Oonstruire Imprejmuire
G:raclinita Talpigi, este votat cu 14 voturi pentru.
Urmatoarele puncte de pe ordineade zi, Proiect de hotdrdre priv'ittd mttdiJicareu art. 3 al HCL
nr. 8/29,01.2016 privind reorganilarea "Serviciului de Alimeritar,e cu Apd si Ctnalizare" din
st'ructuru aparatului de specialilate al primarului comunei Ghidig,eni, tiude(ul Gulali, itn conformitate
ctw pr€ved€rile art. II din Legea nr.24l/2006 a serviciului pttblic de al,imemtare cu apd Ei de
conolizare, modiJicatd Ei completatd prin Legea nr.22<t/30.07.21715:;i Proi'ect de h,otdrdre privind
modif,icarea art.3 al HCL nr. 29/31.10.2016 privind reorganizarett serviciultti public de sulubrizare,
in conformitate cu prevederile art. 3, art. 4, art, 5, art|6, art, 12 alin (2)' ,si ale art. 14 din Legea nr. 101
a serv,iciului de salubrizare u localitdlilor, modificatd' Si completatdl pri!n Legeu nr. 99/21014 ,si darea in
admin'istrare a infrastructurii tehnico-edilitare spercitice cdlre ilerviciul Loco:l de Salubrizure al
comunei Ghidigeni din judelul Galali, sub autoritatea (.onsiliuh^ri Local ul comunei' Ghidigeni din
judelu,l Galati sunt prezentate de catre domnul primerr. Dansul spurne cer trebuiesc suplimentate posturi
lzr cele,doua servicii publice: Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Oanalizare Ghidigeni si Serviciul
Local de Salubrizare al comunei Ghidigeni. Domnul primaLr, spune ca la Serviciul Local de Salubrizare
va si prevazut si un post de sofer buldoexcavator deoarece finantarr:a acestuia a fost aprobata de AFIR
in vederea dotarii acestui serviciu.
Supus la votat, Proiectul de hofirAre privind modificare,a ilr,t. 3 al HrCL nr. 8/29.01.2016
privind reorganix,area "Serviciului de Alimentare cu Apdi Ei Canalizare" din stracturu apuratului de
specialitate al primorului comunei Ghidigeni, judelul Gala(i, tn 'con-fiiormitqle c:u pre:vederile urt. II

din Legea nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare, moditicatd Si
completald prin Legea nr. 224/30.07.2015, este votat cu 14 voturi pentru.
Supus la votat, Proiectul de hofirAre privind modiftcarea art. 3 al HCL nr, 29/31.10.2016
privind reorganiTarea serviciului public de salubrizore, in conformitate cu prevederile art. 3, art. 4,
art. 5, art,6, art, 12 alin (2) si ale art. 14 din Legea nr. 101 a serviciului de salubrizare a localitdlilor,
modiftcatd Si completatd prin Legeo nr. 99/2014 si darea in administrare o infrastructurii tehnicoedilitare specitice cdtre Serviciul Local de Salubrizore al comunei Ghldigeni din judelul Gala(i, sub
autoritatea Consiliului Local al comunei Ghidigeni din judelul Galati, este votat cu 14 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 14 voturi pentru.
Este prezentata cererea domnului Sandru Gigel care solicita co'ncesionarea unei suprafete de
teren in vederea construirii unui garaj.
Supusa la vot, cererea este votata cu 13 voturi pentru si I abtinere (domnul Mocanu Mihai).
Este prezentata cererea doamnei Jurcanu Violeta care solicit[ concesionarea unei suprafe{e de
0,10 ari dinT 46ll P 25911in vederea construirii unei locuinte.
Se solicita revenirea in urmatoarea sedintei pentru a se verifica suprafata solicitata.

Este prezentata cerera doamnei Munteanu Petronela care solicita un loc de casa in punctul
Sonda. Domnul viceprimar explica situatia de acolo. Se solicita revenirera in urmatoarea sedintei pentru
a se identifica suprafata solicitata.
Este prezentata cererea domnului Rusu Mihaita care solicita un sprijin material in cuantum de
2800 lei pentru fiul sau care trebuie sa sustina un concurs de karate in Slovenia. Domnii consilieri spune
ca este o mica suspiciune asupra clubului, solicitarea nu e venita din partea Federariei de karate si nici
nu este semnata, insa dansii hotarasc ca acesta va fi premiat de catre Consiliul Local daca va veni cu
medalie de acolo.

Este prezentata cererea doamnei Biclea Iuliana care solicita inchirierea apartamentului de
interventie din sat Ghidigeni, str. Chrissoveloni nr. 165, bl. El, et.Z, ap.6, pe o perioada de 5 ani,
motivand faptul ca este educatoare la Scoala Gefu.
Domnul Acsente Florentin spune ca aceasta este suplinitoare, nu titulara insa cere inchirierea pe
5 ani.

Domnul Popa Paul spune ca acestia detin un apartament in Tecuci.
Domnul primar spune ca a tot explicat aceasta situatie. Totodata spune ca acesta face naveta, iar
naveta ii este decontata de catre Consiliul Local.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune ca ar trebui sa achite din urma toate datoriile deoarece
apartamentul l-au detinut.
Domnul Mocanu Mihaita spune ca trebuie luata o decizie, deoarece vine iarna si iar nu vor putea
fi evacuati.
Supusa la vot, cererea este votata cu 14 voturi impotriva. Cererea va fi luata in discutie dupa
achitarea datoriile din urma plus penalitati.
Se da citire adresei nr. 470129.08.2018 privind obtinerea finantarii proiectului "Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul Galati".
Domnul primar spune ca nu se va putea depune proiectul deoarece cateva primarii nu sunt de
acord cu modificarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate/structurii
de specialitate cu completarea unui articol unic.
Domnul primar spune ca ar o data cu aceste modificari ar putea impune si taxa de salubritate.
Supusa la vot, adresa este votata cu 13 voturi impotriva, domnul Cotan Petru Valeriu nu doreste
sa voteze.

Domnul Radu Ionel doreste sa ridice cateva probleme: referior la Scoala Gefu, dansul spune ca
au fost reparate sobele si i s-a spus ca anul viitor acestea nu mai rezista, drept pentru care solicita sa fie
alocate fonduri pentru o centrala. Totodata, dansul spune ca atunci cand a fost focarul de hepatita au fost
arse toate jucariile de la Gradinita Gefu si ar trebui luate altele.
Domnul primar spune ca se va avea in vedere aceste solicitari atunci cand va fi facut bugetul.
Domnul Acsente Florentin doreste sa ridice iarasi problema garajelor de la blocuri, garaje care
sunt folosite in alte scopuri, iar in fata nu mai sunt locuri de parcare. Domnul viceprimar spune ca va
face verificari.

Finaliz6ndu-se problemele din ordinea de zi est,o declarat[ irrcheiatii gedin{a.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbztl.
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