ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 1510/14.02.2020
OCES VERBAL
incheiat in gedinta de indatd a Consiliului

Ghidigeni din data

de

12 februarie 2020.

in urma efectuirii apelului nominal al con ilierilor de cltre secretarul comunei, se anunlI prezen
13 consilieri din totalul de 15 ce compun Consili Local, lipsesc: domnul Axenie Petricd gi domnul
Paul.

Sunt informali consilierii cd in conformi
Partea I privind Codul administrativ, a fost
Dispoziliei primarului nr. 123 / I 1 .02.2020.

Lucrlrile gedinlei sunt preluate

de

cu prevederile art. 134 alin. (a) din OLIG nr.5712 I 9
vocat Consiliul Local in gedinfd de indatd
it
preqedintele de qedinf5

-

domnul S6l6vdstru T

Corneliu.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind

Studiului de Fezabilitate Ei a indicatorilor tehr
ir,truNytnn RETEA DE ALTMENTARE
GHIDIGENI, JUDETAL GAI-ATT
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturS,
economico - financiare, amenajarea terenului, u
ism gi patrimoniu;
2. Proiect de hofirAre privind
cdtre tVtinislerul Lucrarilor Fublic:e,
*C.N.I." 5.A., a amplasamentului gi
prin
Administratiei
Compania lValionald de L
condi|iilor in vederea executdrii' obiecti'vului de investilii Proiect pilot - ,,Sald de sport Ecolard" din

economici aferen(i obiectivului de
DISTMBUTIE GAZE NATURALE iN COMU,
Transmis spre avizare comisiilor de

Tdlpigi, con ana Ghidigeni, jude,lul Galu(i
Transmis spre avizare comisiilor de
itate nr. I - Comisia pentru agticulturS,
economico - financiare, amenajarea terenului, u
ism gi patrimoniu;
Supus6 la vot ordinea de zi, este votatd cu 3 voturi pentru.
I se dd cuv6ntul domnului primar pen a prezenta Proiectul de hotiirdre privind
Studiului de Fezobilitate si s indicutorilor tehnico-ecctnomici aferenli obiectivurlui de
iNTaNTeRE RETEA DE ALIMENTARE ( DISTRIBIT]TIE GAZE NAT'LTKALP iX
GHIDIGENI, JUDETaL GALATI. Domnul primar spune ca pana vineri trebuie depusa
documentatia insa o va duce mai devreme. Dandu spune ca va fi cuprinsa toata comuna.
Nu sunt alte disculii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre
aprobare,a Studiului de Fezabilitate ;i a indicator,
'itii INF,(INTARE RETEA DE I|L'.IMENTARE ^I1
tehnico-economici a.ferenti obiectivului de in
DISTRIBUTIE GAZE NATUR,4LO iN'
GHIDI<?ENI, JUDETUL GALATI, este votat cu 13
voturi pentru.
Urm6torul punct de pe ordinea de zi,
de l:rotdrdre privind predareu cdtre
L ucr ari I o r I' u b I ic e, D e zvo I t ar i i s' i' A d mi n is I r at
Compunia Nalionald de trnvestilii "C.N.I." S.A.
amplasamentului Si asigurareo c'ondiliilor tn
'rea executdrii obiectivului ale: inv,estillii Proiect
Ghidigen'i, judelul Galoli, este: prerzentat tot de
,,Sald de sport Ecolard" din sat Tdlpigi,
primar.
domnul
Dansul spune cd cei de la
ne preseaza sd depunem aceste documente.
primar spune cd atunci cand se va face Protocolul
predare -- primire atunci terenul treburie eliberat.
Nu sunt alte disculii.
Supus la vot, Proiectul de hofirhre
pretlarea cdtre Minist'e'rul Lu,crarilor
Dezvoltarii si Administratiei prin Compunia
de Investitrii *c.N.l." s.A., o
T

ssigururea concliliilor tn vederea executdrii
Ecolard" din sat Tdlpigi, comu.nfi Ghidigeni,

de investilii Proiect ,pilot - ,,Sold de
Galali, este votat cu 13 voturi pentru.

Finalizdndu-se problemele din ordinea
zi este deolaratd inoheiatd qedin{a.
Drept pentru care s-a incheiat prezentu proces verbal.

Contrasemneazf,
Preqedinte de qedin{I,

Secretar Gener]1,

