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JUDETUL GALATI
COMTJNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

Nr. 1411/1L.02.2020
OCES VERBAL
incheiat in gedinfa de indatd a Consiliului

Ghidigeni din data de 07 februarie 2020.

in urma efectulrii apelului nominal al
ilierilor de cltre secretarul comunei, se anunll ptezen
l1 consilieri din totalul de 15 ce compun Consi ul Local, lipsesc: domnul Axenie PetricS, domnul
Petru Valeriu, domnul Coja Maricel qi domnul
Sunt informafi consilierii cd in conformi
cu prevederile art. 134 alin. (a) din OUG nr. 57, r19
Partea I privind Codul administrativ, a fost
Consiliul Local in gedinf[ de indatd
vit
Dispozitiei primarului nr. l22l 06.02.2020.
pregedintele de qedinfd - domnul Sdldvdstru T
Lucr6rile qedinfei sunt preluate de
Corneliu.
D6nsul prezintd ordinea de zi:
1. Proiect de hofirdre privind aprobarea
Gimnaz:.iald "Ion Creangd" din Saitul Tii|plgi,
Transmis spre avizare comisiilor de speciali
financiare, amenajarea terenului, urbanism gi patri
Supusd la vot ordinea de zi, este votatd cu
I se d5 cuvdntul domnului primar pentru a
clddirii Cl qi a anexei C2 unde a func(ionat
Ghidigeni, j udelul Gala(L
Domnul primar spune cd nu avem un alt
varianta fiind demolarea fostului sediu al Scoli
ddnsul spune cE in cartea funciara va fi
proiectului. Dansul spune cE ar dori ca anexa C3
in2004 si poate fi folosit.
Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot, Proiectul de hofirhre
func(ionut $coalu Gimnaziald "Io,n Creon,gd" din
11 voturi pentru.
Domnul primar spune cd va
facut cu bani de la bugetul local.
Domnul Mocanu Mihaita spune ca nu e b
costa destul de mult.
l0 dintre consilieri sunt de acord
Mocanu Mihaita se abtine.
Finalizdndu-se probleme.le din ordinea
Drept pentru care s-a irrcheiat
,

clddirii Cl qi a anexei C2 unde afunc(ionat
Ghidigenr, j ude(ul Gala(i
nr. I - Comisia pentru agriculturd, activitAfl econom
11 voturi pentru.
prezenta Proiectul de hofirdre privind aprobarea

Gimnaztiuld

"Ion Creangd" ,lin Satul Tiilpigi,

ren unde sd fie construita sala de sport scolara, sin
Talpigi, aceasta fiind si in apropierea scolii. T,
faptul ca, cladirea va fi demolata in momentul
unde este wc-ul, sd r[mdna deoarece acesta este

aprobarea desfiin(drii clddirii CI Ei a anexei C2
T d Ip i g i, c o m un a G h itl ig e n i, 1i u d e( ul G,u I al i, este

sintetic acoperit langa scoala Ghidigeni, teren ce v
daca va

fi facut cu bani de la bugetul local

unui teren sintetic langa scoala Ghidigeni,

' zi

este declaratd incheiatl gedinfa.
proces verbal.
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