ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILruL LOCAL

Nr.

286/13.01.2020

VE]RBAL
incheiat in gedin(a de indatl a Consiliului

in urma efectu[rii apelului nominal al

l2 consilieri din totalul de 15 ce compun Consili

I Ghidigeni din data

de 09 ianuarie 2020.

ilierilor de cdtre secretarul comunei, se anunf[ prezen
Local, lipsesc: domnul Acsente Florentin, domn
I Mocanu MihAitA intdrzie cdteva minute. Ca invi la

Petru Valeriu gi domnul Zaharia Dan, iar
gedin![ particip[ doamna Cojocaru Claudia l9
cu prevederile art. 134 alin. ( ) din OUG nr. 57
Sunt informati consilierii cd in conformi
vit
vocat Consiliul Local in qedinfd de indatl
Partea I privind Codul administrativ, a fost
Dispoziliei primarului nr. 1/09.01 .2020.
pregedintele de qedinf6 - domnul Sdldvdstru T,
Lucrdrile gedinlei sunt preluate de c
Corneliu.
D6nsul prezintd ordinea de zi:
sec(iunii cle dezvoltare pe anal 2019 din
1. Proiect de hotdrdre privind acoperirea
excedent al bugetului local pe anul 2019
nr. 1 - Comisia pentru agricultur5, activitafl economicp Transmis spre avizare comisiilor de speciali
financiare, amenajarea terenului, urbanism gi patri
nr. 53/11.10.2019 privind asigurarea de cdtre
2. Proiect de hotdrdre privind modilicare
ilt comuna Ghidigeni care invald lu liceele
Comunei Ghidigeni a transportului elevilor cu
Mun.Tecuci
pentru agricultur6, activitdli economi
Transmis spre avizare comisiilor de speciali
gi
patri
urbanism
amenajarea
terenului,
financiare,
Domnul primar doregte ca pe ordinea de s5 fie trecut gi urmdtorul proiect de hotdrare:
lariilor/indemnizaliilor pentru funcliile de
Proiect de hofirLre privind stabilirea
publice
din cadrul aparalului de specialitate al t
publicd alese, funcliile
;i
serviciile publice din subordinea Consiliului
comunei Ghidigeni, judelul Gala(i, precum ;i
al comunei Ghidigeni, judelul Galali
ialitate nr, 1 Comisia pentru agriculturd,
Transmis spre avizare comisiei de
nism gi patrimoniu.
economico - financiare, amenajarea terenului,
To{i consilierii sunt de acord.
Supusl la vot ordinea de zi, este votatd cu 11 voturi p,entru.
I se dE cuvdntul doamnei Cojocaru Cl ia - consilier contabil pentru a prezenta
hotdrfue privind acoperirea delicitului sec(iunii de dezvoltore pe onul 2019 din contul de exceclent al
local pe anul 2019.
Doamna contabili spune care este excedentul deficitul at6t pentru Primdrie cdt gi la cele doud servicii.
Discu{ii:
anul cu excedent. Totugi problema rdmdne la Serviciu
Domnul primar spune ci este bine cd s-a
proble
gi
facturilor
la electrica, care sunt foarte mari, insd se vor
Alimentare cu ApI Canalizare unde avem
verificdri ca sI depistdm cauza.
in Eedinli se prezinldqi domnul Mocanu Mi itd.
Nu mai sunt alte discutii.
' acoperirea deficitului sec(iunii de dezvoltare pe anul
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre
din contul de excedent al bugetului' local peanul20. 9, este votat cu 12 voturi pentru.
de ltotdrAre privind modificare HCL nr. 53/11.10.
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi,

-

privind asigurarea de cdtre Primiiria Co,munei
Gltitligeni care invu(d la liceele din twun.Te'cuci,

a transportului elevilor

Ddnsul prezintd, situalia cheltuielilor fScute pentru autocarul,
asigurd transportul elevilor la liceele din Mun. Tecuci
Deoarece cheltuielile sunt mult mai mari

cu nr. de inmatriculare GL-13-CLG,

incasdrile fdcute pe abonamentele eliberate pentru el

propune majorarea acestora, pentru a putea asigura in
Nu sunt discutii.

Supus la vot, Proiectul de hotdrAre

cu domiciliul

prezentr:t de cdtre domnulprimar.

transportul acestora la liceele din Tecuci.
'

modiJicare HCL nr. 53/11.10.2019 privind asig

cdtre Primdria Comunei Ghidigeni a
liceele din Mun.Tecuci, este votat cu 12

elevilor cu domiciliul tn comuna Ghidigeni care
voturi
tru.
Este prezentat urmdtorul punct de pe
inea de zi: Proiecl de hofirAre privind
salariilor/indemniza(iilor pentru funcli,ile de
publicd alese, func(iile publice Ei contract
din cadrul aporatului de speciolitate al
comunet Ghidigeni, judelul Gala(i, precum qi
serviciile publice din subordinea Consiliului
al comunei Ghidigeni, judelul Galali.
Domnul primar spune ci salariul minim pe economie a crescut la 2.330 lei, iar coeficientii
cregte la to{i.

Totodatd, domnul primar spune cd un n
indeplinesc mai multe func{ii gi eLu un vo,lum mu
ceilalli, aceqtia sunt : BarbuEliza- secretar
Cojocaru Claudia - consilier contabil (se ocupa

consilier primar (se ocupa si de achizitii),
clubului sportiv), Meiu Violeta Gabriela - ingi
Bleambu George - gef S.V.S.U. (este responsabil
(este responsabil de Serviciul de Alimentare cu
Nadane Crina - referent social (volum mare in
de Serviciul Politie Local6), Medeleanu Valeriu
activ politist local), Avram Mircea - muncitor
Ariton Costica - sofer autospeciala (asigura si

-

ocupa si de corespondenta si de partea de arhivat
Tofi consilierii sunt de acord cu
Supus la vot, Proiectul de hofirLre

demnitate publicd alese, funcliile publice Ei
Primarului comunei Ghidigeni, judelul
Consiliului t!ocal ol comunei Ghtidigeni, judelul

de l4 persoane vor avea coeficienfi mai mari d
mai mare de munc6, iar aceqti trebuiesc diferenfianti
(se ocupd si de compartimentul investitii si de jurid
de compartimentul achizitii), Medeleanu Ginavin Verginica-Ramona - inspector (tine contabili
cadastru (se ocupa si de compartimentul urbani
si de Serviciul Salubrizare), Botez Marian - munci
Apa gi Canalizare), Acsente Oana - inspector soci
mpartiment), Iovu Constantin - politist local (respon
- politist local (este antrenor la clubul sportiv si cel
II (pe langa atributiile de electrician este si tracto
I cu autogunoiera) gi Micu Lenuta - guard

Contrasemn

Sillvlstru T

c),
.na
1),

II
qi

ril
Lai

t),
se

domnului primar.
stabilirea salariilor/indemnizaliilor pentru funcliile de
din cudrul aparatului de specialitote al
precum qi pentru serviciile publice din
ilali, este votat cu 12 voturi pentru.

Finalizindu-se problemele din ordinea
zi este declaratd incheiati qedinfa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentu proces verbal.

Preqedinte de qedin(I,

de

Secretar Ger

Barbu Eli

u

