ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 1152/03.02.2020
OCES VERBAL
Ghidigeni din data de 29 ianuarie 2020.
incheiat in gedinfa ordinard a Consiliului
ilierilor
de cdtre secretarul general al comunei, se an nlA
nominal
al
in urma efectu[rii apelului
Consiliul Local, lipsegte domnul Zaharia Dan. Ca
prezenla a 14 consilieri din totalul de 15 ce
invitali la gedin{6 participl toli cei de pe
$edinfa este statutar6 gi este declaratd
prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 57,
Sunt informafi consilierii cI in conformi
Consiliul Local in qedinf6 ordinard
Partea I privind Codul administrativ a fost
Dispoziliei primarului nr. 2040/ 16.12.2019.
de la gedinlele anterioare, cel de la gedin{a ordi
Sunt supuse spre aprobare procesele ve
extraordinari din data de 09 ianuarie 2020, asupra
din data de 23 decembrie 2019 gi cel de la Eedi
cu 14 voturi pentru.
nu sunt discutii. Supuse la vot, ambele sunt
preqedintele de gedin{[
domnul Sdldv6stru T
Lucrlrile gedinfei sunt preluate de
Corneliu.
D6nsul prezintd ordinea de zi:
a comunei qi stadiul executdrii
l. Informare privind situa(ia
Tdbdcaru Eugen - primar
propuse tn anul 2019 - Raportul primarului. Planul de ac(iuni qi lucrdri de interes local ce
2. Proiect de hofirire privind
anul 2020
efectuate de cdtre beneJiciarii de aiutor social
itate nr. I - Comisia pentru agriculturi, activ tati
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gi patrimoniu; Comisiei nr.2 - Comisia rtru
economico - financiare, amenajarea terenului,
a
gi familie, protecfie mediu gi turism qi Comisiei nr J_
activ(ili social-culturale, culte, inv6t5mdnt,
ie sociald, protecfie copii, tineret gi sport.
Comisia juridici qi de disciplind, muncd qi
le
situaliilor de acordare a ajutoarelor de urgen(d,
3. Proiect de hofirire privind
si
1 privind venitul minim garantat, cu
decdt cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 41
completdrile ulterioare
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activ
Transmis spre avizare comisiilor de
economico - financiare, amenajarea terenului, rbanism gi patrimoniu; Comisiei rc.2 - Comisia
qi familie, protectie mediu qi turism gi Comisier nr 3activifdli soci al-culturale, culte, inv6f 6m6nt, sdn
ie sociald, protectie copii, tineret gi sport.
Comisia juridic[ Ei de disciplin6, muncd gi
contractului de asociere iilre Comuna
hofirdre
4. I'roiect de
,privind
Clubul Sportiv " M uncilorul " Ghidigeni
itate nr. I - Comisia pentru agriculturd, acti t4i
Transmis spre avizare comisiilor de
gi patrimoniu; Comisiei nr. 2 - Comisia
rtru
ism
terenului,
financiare,
amenajarea
economico gi
gi
nr
3gi familie, protecfie mediu turism Comisiei
activit6ti social-culturale, culte, invdflmdnt,
ie socialS, protec{ie copii, tineret qi sport.
Comisiajuridicd gi de disciplind, munc6 gi
privind
contractului de asistenld juridicd cu
5. Proiect de hofirAre
Individuul de Avocaturd - Stav,ire
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturd,
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gi patrimoniu gi Comisiei nr. 3 - Comisia j
terenului,
economico - financiare, amenajarea
copii, tineret gi sport.
gi de disciplind, muncd gi protecfie social6,
Regulomentului Intern pentru acordarea
6. Proiect de hotdrdre privind
de vacanld in anul 2020

-

rli

iri

ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturS,
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gi patrimoniu
financiare,
amenajarea
terenului,
u
Comi,siei Locale de Ordine Publicd
7, Proiect de hofirire privind act
Ghidigeni, judelul Gola(i oprobutd prin HCL nr. 1/28.01.201I
itate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activi
Transmis spre avizare comisiilor de
nism gi patrimoniu; Comisiei m. 2 - Comisia
economico - financiare, amenajarea terenului,
gi familie, protec{ie mediu qi turism gi Comisiei nr,
activi{5ti social-culturale, culte, inv6{6mtnt,
juridicd
gi de disciplind, muncd gi
social6, protecfie copii, tineret gi sport.
Comisia
'ui de ordine Ei siguran(d publicd al poli(iei
8. Proiect de hofirAre privind aprobarea
a comunei Ghidigeni pe anul 2020
Transmis spre avizare comisiilor de
itate nr. 1 - Comisia pentru agriculturi, activi
ism qi patrimoniu; Comisiei nr. 2 - Comisia
economico - financiare, amenajarea terenului,
qi familie, protecfie mediu qi turism gi Comisiei nr.
activildfi social-culturale, culte, invStdmiint,
ie social6, protecfie copii, tineret gi sport.
Comisia juridic[ qide disciplind, muncd Ei pro
9. Diverse
economico

de zi sd fie trecute gi urmltoarele proiecte
Domnul primar spune cd doregte ca pe
hotirdre:
1. Proiect de hotdrdre privind
;i completarea Hotdrdrii Consiliului Locol
nr. 60/06.11.2019 privind aprobarea Sludiul, de fezabilitate Ei a indicatorilor
rezulta(i din Studiul de fezabil,itate, precum
a unor obligalii ;i a cheltuielilor aferente
jude(ul
Gala(i"
"Sistem de management integrat al de;eurilor
ialitate nr. 1 - Comisia pentru agriculturI,
Transmis spre avizare comisiilor de s
ism gi patrimoniu
economico - financiare, amenajarea terenului,
la dispozi(ia societdlii S.D.E.E Muntenia Nord
2. Proiect de hotdrdre privind
1,69 mp din sat Tdlpigi, comuna Ghidigeni,
S,D,E.E Gala(i, cu titlu gratuit, a suprafe|ei

Galali

ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturS,
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gi patrimoniu
financiare,
amenajarea
terenului,
privind
Proiect
de
hotdrdre
la
dispozil.lia societdlii S.D.Li,E tVluntenia Nord
3.
1,69 mp d,in sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni,
S.D.E,E Galali, cu titlu gratuit, o suprafeyei
Galali
nr. I - Comisia pentru agricultur5,
Transmis spre avizare comisiilor de
patrimoniu
economico - financiare, amenajarea terenului,
Toti consilieri sunt de acord.
Supus[ la vot ordinea de zi, este votatl cu 14 voturi pentru.
economico

I se ,Jd cuvdntul domnului primar,
economico-sociald a comunei Si stadiul

privind
onul 2019 -

Eugen, prentru a prezenta Informarea

obiectivelor propuse in
primarului.
i anual trebuie prezentat in qedinta Consiliului Local m
Domnul primar spune cd potrivit legis
primul trimestru al anului, Raportul de activitate anului precedent. DAnsul precizeazd cI in acest
se
regdsegte intreaga activitate a Consiliului Local qi a fiecIrui compartiment ce face parte din aparatu de
specialitate a primarului comunei Ghidigeni, j
lul Galati, acest raport este un material de anali ,o
sintez[ a proiectelor, un instrument de cunoaqte
din subordi
Domnul primar dE citire activitalii pe ecare compartiment plus a
Local.
Consiliului
investilii pentru viitor:
Ddnr;ul dd citire propunerilor de proiecte
- Construire gi Dotare Agezdmdnt Cu tural; Reabilitare clSdire fost sediu al PrimSriei; S
pentru persoanele cu ordin de
; Extindere relea de canalizare; Construire blocuri A

strdzi; Racordarea la sistemul national

Construire Sal6 de Sport; Conti
gaze naturale, etc.

Domnul Acsente Florentin se retrage d qedinta pentru a putea asigura transportul elevi
liceele din Mun.Tecuci cu autocarul din dotarea rim5riei Ghidigeni.
Discutii:
Doamna Iftene Cristina -- director al $co
amplu unde s-au reg6sit toate compartimentele
investitii au fost qi rezultate frumoase. Ddnsa
dotare. Referitor la propunerile de proiecte,
Tdlpigi. In incheiere, ddnsa il felicitd atdt pe
Domnul viceprimar, Pdrvu Aurel, spune
qi trebuie sI continu6m s[ ne aducem aportul sI
In incheiere domul primar le multumeqte
Domnul viceprimar, Pdrvu Aurel, se
gcolile din satul Ghidigeni.
Supus[ la vot, Informarea prirlind
obiectivelor propuse tn anul 2019 - Raportul
Deoarece toate proiectele de hotdrdre au
la vot qi se vor prezenta doar acelea unde sunt di
Supus la vot, Proiectul de hotdrtire pri
ce vor fi efectuate de cdtre beneficiarii de
Supus la vot, Proiectul de hofirdre
urgen(d, altele decht cele stabiltite de art. 28
modificdrile Ei completdrile ulteriosle, este
Este prezentat Proiectul de holdrdre
Ghidigeni Ei Clubul Sportiv ttM,uncitorultl
Domnul Cotan Pteru Val,oriu spune cd ar
trebui prezentatd o situalie cum se alocl acegti
Domnul primar spune cd li se acord[ sti
fdcut o premiere insd tofi au decis ca banii sd i
la modul de cheltuire a banilor acesta spune cd
din deplasare, medicamente, arbitraj, insd
Sportiv va putea face o informare mai clar6 d
Nu mai sunt alte discufii.
Supus la vot, Proiect de hotdrdre
Ghidigeni Ei Clubul Sportiv "M,uncitortitl" Gh
Supus la vot, Proiectul de hotdrire
Cabinetul Individual de Avocaturd - St,svire
Supus la vot, Proiectul tle hofirAre
voucherelor de vacan(din anul 2020, este votat
Este prezentat urm6torul punct de pe
Comisiei Locale de Ordine Publicd a
1/28.01.2011. Se solicitd o propunere din partea
de domnul Neagu Claudiu Cosmin gi de Radu
Cotan Petru Valeriu. Propunerea este votatd cu 1
Supus la vot, Proiectul de hotd'rAre
comunei Ghidigeni, jude(ul Galali aprobotd
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre
.

i Gimnaziale Ion Creangd Tdlpigi spune cd este
i totodatd qi gcolile, qi degi a fost un an greu cu
cd Grddinifa de la T6lpigi este singura din jude{ cu
spune cd este foarte necesard o centrald termicd la
ul primar c6t qi inregul colectiv.
a fost prezentatd intreaga activitate a compartimen
gi mai bine.
rr pentru prezen[a.
din gedin{d pentru a asigura transportul

economico-sociald a comunei si stadiul
ui, este votatl cu 12 voturi pentru.
dezbltute in cadrul qedinlelor de comisii se vor su
ufii.
aprobarea Planul de acliuni Ei lucrdri de interes
social tn anul 2020, este votat cu 12 voturi pentru.
stabilirea situaliilor de acordare a
de
privind
garantat,
Legea nr. 416/2001
venitul minim
cu
cu 12 voturi pentru.
apraburea contractului tle usociere tntre
bui sd li se acorde un stimulent jucdtorilor

qi

doar cdnd sunt rezultate bune, totodatd spune c5 s-a
alocali celuia care s-a accidentat destul de grav. Re Ltor
ii se duc pe transport, salariu lui Batog Elvis, pe
I Acsente Florentin - director interimar al Clu
acest lucru.

oprobarea controctului de asociere tntre
este votat cu 12 voturi pentru.
prelungirea contractului de asistenld juridicd
'rdmioara, este votat cu 12 voturi pentru.
I aprobarea Regulamentului Intern pentru
12 voturi pentru.
rdinea de zi, Proiect de hotdrdre privind
i Ghidigeni, judelul Galali aprobatd prin HtlL
lierilor pentru a face parte din aceastl comisie
. Doamna Chi{iga Gianina Felicia il propune pe
voturi pentru.
octuuli,zareu Comisiei Locale de Ordine
HCL nr. 1/28.01.201,1, este votat cu 12 voturi pent
aproburea Planului de ordine Ei sig'uranld

poli(iei locale o comunei Ghidigeni pe a'nul 20.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre
Local Ghidigeni nr. 60/06.11.2019 privind
economici rezultayi din Studiut' de
proiectului ttSistem de management integrat
pentru.
Supus la vot, Proiectul de hofirAre
Nord SA - S.D.E.E Galali, cu titlu grutuit, a
judelul Gala(i, este votat cu 12 voturi pentru.
Supus fa vot, Proiectul de hotd,rdre
Nord SA - S,D,E.E Galali, cu titlu
Ghidigeni, jude(ul Golali, este votat cu 12 votu

voturi pentru.
modilicarea Ei completarea Hotdrdrii
Studi,wlui de fezobilitote ;i u indicatorilor teh
precum qi a unor obligo(ii ;i a cheltuielilor
deqeurilor tn judelul Gala(i", este votat cu 12
este votat cu 12

punerea la dispozilia societd(ii S.D.E.E M,
'e(ei de 1,69 mp din sat Tdlpigi, comuna
punerea la dispozilia so<:i,etdlii 5,,D.E.E M,
a suprafelei de 1,69 mp din sat Ghidigeni,
pentru.

I)iverse:
Este prezentati cererea domnului
Ionel care solicitd scutirea de la plata
impozitelor fiind persoan6 cu handicap.
Supusi la vot, cererea este votat6 cu 12
ri pentru.
Este prezentatd cererea domnului
Samuel care solicitil scutirea de la plata
impozitelor av6nd copil cu handicap.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 12
ri pentru.
Este prezentat[ cererea domnului
L Marian care solicitd scutirea de la plata
impozitelor fiind persoani cu handicap.
Supusd la vot, cererea este votat[ cu 12
ri pentru.
Este prezentat5 cererea domnului
ru Ion care solicitE scutirea de la plata
impozitelor fiind persoand cu handicap.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 12
Este prezentatd cererea domnului Tuchel
in care solicitd scutirea de la plata
persoand
fiind
cu handicap.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 11
ri pentru gi I vot impotrivl (.Balan L,larian).
Este prezentatd cererea doamnei Stoichic Mihaela care solicitd concesionarea terenului pe care
construit[ o cas6.
Supus[ la vot, cererea este votati cu 12
ri pentru.
Sunt prezentate adresele ;icolilor Ghidi
i qi TAlpigi prin care solicitd decontarea navetei cadrel
didactice. Supuse la vot, cele dou6 adrese sunt
cu 12 voturi pentru.
Finaliz6ndu-se problemele din ordinea
zi este declaratl incheiat6 gedinfa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentu proces verbal.
(l<lntrasem
Preqedinte de qedinfi,

Slllvlstru

Teodo

Corneliu

Secretar

Barbu Eliza

