ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 1706/21.02.2020
ES VERBAL

incheiat in gedinla ordinard a Consiliului
in urma efectu6rii apelului nominal al
prezen[a a 15 consilieri din totalul de 15 ce
permisiune a ca la ora 1000 sd se retragd din sedin
de acord. Ca invitat la qedinfd participd doamna
$edinta este statutard qi este declaratd
Sunt informali consilierii cd in conformi
Partea I privind Codul administrativ a fost
Dispoziliei primarului nr. 124/ 12.02.2020.
Sunt supuse spre aprobare procesele verba
din data de 29 ianuarie 2020, cel de la gedinla de i
indatd din data de 12 februarie 2020, asupra
verbale sunt votate cu 15 voturi pentru.
Lucrdrile qedinfei sunt preluate de cdtre
Corneliu.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:
1. Analiza suprafelelor de pdEune de

Aurel

cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 57120
vocat Consiliul Local in gedinfd ordinar[ con
de la qedinlele anterioare, cel de la qedinfa ordinari
dati din data de 07 februarie2020 qi cel de la gedinla
nu sunt discutii. Supuse la vot, toate cele trei

preqedintele de qedin{[

-

rozo comunei Ghidigeni.

domnul Sdl6v[stru T

- prezintd

viceprimar

bugetului local ul unitdlii administrativ
din venituri proprii pe anul 2020 Ei estimdrile

2. Proiect de hotdrLre privind
Ghidigeni, bugetul activitd{ilor Jinanlate
anii 2021-2023 precum Ei lista de investilii pe
Transmis spre avizare comisiilor de

Ghidigeni din data de 19 februarie2020.
lierilor de c[tre secretarul general al comunei, se an
pun Consiliul Local, doamna Oancea Dorina
deoarece trebuie s[ ajungd la spital. To{i consilierii
Claudia - consilier contabil.

2020

ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturS,
ism gipal.rimoniu:
economico - financiare, amenajarea terenului,
3. Proiect de hotdrdre privind revocorea Hotdrdrii Consiliului Local al comunei Ghidigeni
s

s8/28.10.2019
Transmis spre avizare comisiilor de
economico - financiare, amenajarea terenului,
4. Proiect de hofirire privind aprobarea
serviciului de salubrizare aferent proiectului "

ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturE,
ism gi patrimoniu;
'ui anual de evolu(ie a tardelor taxei
Ei
de management integrat al deqeurilor tn

Galali"

itate nr. I - Comisia pentru agricultu16,
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gi patrimoniu;
economico - financiare, amenajarea terenului, u
5. Diverse
Domnul primar spune cd doreqte ca pe ord nea de zi sd fie trecut qi urm[torul proiect de
Proiect de hofirhre privind aprobarea
Judelul Galali

ului de Amenajare Pastorald, Comuna

Transmis spre avizare comisiilor de
economico - financiare, amenajarea terenului,

itate nr. 1 - Comisia pentru agriculturd, activ
Comisia pen
lsm gi patrimoniu; Comisiei nr.2

-

activil6ti social-culturale, culte, inv6!6mdnt,
Comisia juridicd gi de disciplind, muncd gi

qi familie, protecfie mediu gi turism qi Comisiei nr.
social6, proteclie copii, tineret qi sport.

ie

Tofi consilieri sunt de acord.
Supusd la vot ordinea de zi, este votatd cu 5 voturi pentru.

I se dd cuvdntul

Aurel, prentru a prezenta Analizo suprafe(elor
domnului viceprimar,
pdEune de pe raza comunei Ghidigeni,
activitatea de administrare si exploatare a
Domnul viceprimar, Pdrvu Aurel, spune
principal
I
a asi gurarea intrebu intari i core sp u nzatoar e a
proprietatea UAT Ghidigeni, se refera in
de mase vegetale.
vederea mentinerii si modificarii potentialului de
s-a scos spre inchirierea suprafata
nr.
10129.01.2016,
HCL
conform
Ddnsul spune cI la licitatie,
315,42ha.
Discutii:
Domnul Mocanu MihAitA intreabd ce se va face cu pSEunea lui Palade Constantin.
Domnul viceprimar spune cd sunt mai
fi in aceastd situa{ie in care nu mai defin animale,
pdgunea se va da acelora care au animale.
este suprafafa total[ de pdgune de pe raza co
Domnul Cotan Petru Valeriu intreab[
Ghidigeni.
ne este mult mai mare insd mai sunt qi suprafele
Domnul viceprimar spune cd suprafafa de
pdqunat.
pentru
nu sunt
s6 se regSseascd toatd suprafafa, chiar dacd o
Domnul primar spune cd in material ar fi
I spune c[ o suprafafd de pdgune a fost datd 9i ci
este degradati gi nu poate fi folositd. Totodatd,
gratuit.
cu titlu
pind acum toli cetdlenii ce au inchiriat plqune
Domnul primar spune cE trebuiau verifi
vedea cine mai de{ine animale gi cine nu.
suprafatd care a fost datd cu titlu gratuit pentru ci
Domnul Cotan Petru Valeriu spune c5
aduce bani la bugetul local.
era mai bine s[ fie datl unor asocia{ii pentru a
pe localitEli nu este impotrivd ins6 el nu doreqte sd
Domnul primar spune cd dacd sunt i
cu subsemnatul pentru subventiile apia.
Nu mai sunt alte discutii.
de pe raza comunei Ghidigeni, este votatl cu
Supus6 la vot, Analiza suprafelelor de
voturi pentru.
Se dd cuvdntul doamnei Cojocaru C
- consilier contabil pentru a prezenta Proiectul
unitdlii administrativ teritoriale Ghidigeni,
hotdrdre privind aprobarea bugelului local
ii pe anul 2020 qi estimdrile pentru anii 2021activitdlilor finanlate integral din venituri
precum Ei listo de investi(ii pe anul 2020.
vire la sumele ce au fost primite, apoi ia fiecare cap
Doamna contabilI d[ citire adreselor cu
gi explicl cum au fost alocate sumele pentru anul
Referitor la sistemul de supraveghere v
- domnul primar spune cI mai int6i doreqte sE refi
gi
acest echipament de supraveghere.
va
achizilion
gi
se
apoi
spa{iul de la fosta prim[rie
Referitor la achizilionarea unui autoturi
- domnul primar spune cI se va achiziliona u
cdnd ddnsul este plecat cu autoturismul din dota
romdnesc, acesta fiind necesar deoarece atu
de serviciu cu autoturismele personale.
primlriei, angajatii sunt nevoifi s[ rezolve
Doamna Oancea Dorina s-a retras, din ged
sI achizilioneze table interactive in fiecare gcoall
Totodatd, domnul primar spune c[
li cu privire la acestea, cd le vor pdstra in stare
de
aqteaptd un angajament din partea directorilor
face extinderi.
Referitor la Iluminat - ddnsul spune cd se

in incheiere ddnsul spune cd s-a incercat s6 fie acoperite toate capitolele pentru tot ce este necesar.
Nu mai sunt alte discutii.
aprobarea bugetului locol al unitdlii
Supus la vot, Proiectul de hotdrfrre pri
integral din venituri proprii pe anul 2020
teritoriale Ghidigeni, bugetul activitdlilor
investi(ii pe anul 2020, este votat cu 12 voturi pe
estimdrile pentru unii 2021-2023 precum Ei lista
Mocanu MihAitA).
qi 2 ab{ineri (domnul Cotan Petru Valeriu si dom
inea de zi: Proiect de hotdrdre privind re
Eiste prezentat urmltorul punct de pe
nr. 58/28.10.2019.
Hotdrdrii Consiliului Local al comunei Gh
resa de la Institutia Prefectului Judeful Galafi care
Domna secretard spune cE este primitd
terenul face parte din rezerva de la legile fondu
solicit[ revocatea HCL nr. 58/28.10.2019
funciar.
Nu sunt alte disculii.
revo(:area Hotdrhrii Consilittlui Local al
Supus la vot, Proiectul de hotdrAre
ri pentru.
Ghidigeni nr. 58/28.10.2019, este votat cu 14
de hotdrdre privind aprobarea Planului anuol
Urm[torul punct de pe ordinea de zi,
'ui
de salubrizare aferent proiectului "Sistem
evolu(ie a tarifelor qi toxei speciale u
management integrat al deEeurilor in i'ude(ul
, este prezentat de cltre domnul primar.
gi
e
speciale,
acestea fiind mai mici.
nou
tarifele
din
spune cd au fost modificate
Nu mai sunt alte disculii.
Plonului anuul de evolulie a tarifelor Ei
Supus la vot, Proiect de hotdrdre privind
t'Sistem
de management integrat ol
speciale a serviciului de salubrizare aferent
in judelal Galali", este votat cu 14 voturi pe
de hotdrdre privind aprobarea Planului
Urm6torul punct de pe ordinea de zi,
este prezentat de cdtre domnul vicepri
Gala(i,
Juc
Amenajare Pastorald, Comuna Ghidigeni,
P6rvu Aurel.
Antoniu este deja distrus6.
Domnul Cotan Petru Valel'iu spune cd
ietatea UAT putem face implduriri insl acolo u
Domnul primar spune cd acolo unde este
sunt proprietari nu.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune c[ te urile care nu sunt productive sd fie date Ocolului Si
pentru a face p6duri.
Nu mai sunt alte discu{ii.
aprobarea Planului de Amenajare Pastorald, C,
Supus la vot, Proiectul de hofirAre
Ghidigeni, Judelul Gala(i, este votat cu 14 votur pentru.
'

Diverse:
Sunt prezentate adresele gcolilor Ghidigen gi Tdlpigi prin care solicitd decontarea navetei cad
cu 14 voturi pentru.
didactice. Supuse la vot, cele doud adrese sunt
de la pl
ius asistent personal care solicit6
Este prezentatd cererea domnului Stan
de handicap, Stan Florentina Ionica.
taxelor qi impozitelor deoarece are un copil cu
uri pentru.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14
Este prezentatd cererea domnului Corod u Vasilica asistent personal care solicitd scutirea
plata taxelor gi impozitelor deoarece are un copil u grad de handicap, Corodianu Anca Elena.
ri pentru.
Supusd la vot, cererea este votati cu 14
de la
asistent personal care solicit[
Este prezentat6 cererea doamnei Seros
Mario-Cristi.
handicap,
Seros
de
nepot
cu
un
are
taxelor gi impozitelor deoarece
ri pentru.
Supusd la vot, cererea este votat[ cu 14

-

-

-

Este prezentatd cererea doamnei Mitache Catalina - asistent personal care solicitd scutirea de
grad de handicap, Marin Adriana.
plata taxelor qi impozitelor deoarece are un copil
ri pentru.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14

Este prezentatd cererea doamnei Flusein
taxelor gi impozitelor deoarece are un copil cu
Supusd la vot, cererea este votatl cu 14
Este prezentatd cererea domnului Calalb G
deoarece are are sotia cu grad de handicap, Calalb
Supus[ la vot, cererea este votat6 cu 14
Este prezentatd cererea domnului Vdtavu
in vederea infiinldrii unei s6li de kickbox avdnd i
Ghidigeni merg la Tecuci pentru a practica acest
Domnul primar spune cd trebuie un spaliu
de spaliu ar fi la Slobozia Comi, in spaliulfostei
Supusd la vot, cererea cu alocarea spafiu
voturi pentru gi I ab{inere (Mocanu MihAitA).
Este prezentatd cererea domnului Maxim
pe care are construitd cas6.
Supusd la vot, cererea este votatd cu 14

Este prezentatd cererea domnului Serban
1000 mp teren pe care are construitl casa.
Domnul viceprimar spune cd trebuie verifi
Se va reveni cu cerere dupd verificarea si
Este prezentatd cererea domnului Zlatatu
mp teren pe care are construitl o cas6.
Supus[ la vot, Supusd la vot, cererea
care are construitd casa.
Este prezentatd cererea doamnei Gudand
func{ia de bibliotecar deoarece potrivit Legii bibli
sef birou.
in gedinld este prezentd qi doamna G
de vedere.
Doamna Gudan6 Mihaela spune cd nu a
gef
birou conform Legii bibliotecilor nr. 3
de
incadrate.
Domnul primar spune cd in Legea nr. 15
ramura Cultur5, pe funclia de bibliotecar I, aqa
Conturi. Totodatd ddnsul spune c5 atunci cdnd a
o asimilare gi si i se stabileascd salariul de la ram
Doamna Gudand Mihaela dd citire art.52
Domnul primar spune cd o va incadra la
banii dac[ Curtea de Conturi va constata cd nu
Doamna Gudand Mihaela spune cd Ei-a
corect ca dupd atdlia ani de muncd sd aibl un
Domnul Radu Ionel sPune cI trebuie
qedint6.

Domnul Axenie Petric[ spune cd atdta tr
un control care sI constate cI incadrarea pe fu

ica

-

asistent personal care solicit6 scutirea de la pl

de handicap, Teodorof Octavian.

rri pentru.
care solicitl scutirea de la plata taxelor qi impozite
onstanta.

i pentru.
ndrei care solicit6 un spaliu pe raza comunei Ghidi
vedere c5 un numdr de 20 de copii de pe raza com
mai mare, cu grup sanitar gi cdldur6 iar singura
rddinile.
i de la fosta Grddinila Slobozia Corni, este votatA cu
i!5 Gabi care solicitd concesionarea suprafefei de te

uri pentru.
Suraj-Adrian care solicitd concesionarea suprafelei

dacl

are construit[ acolo casa.

ian care solicitd concesionarea suprafelei de I

votat[ cu 14 voturi pentru

-

doar pentru suprafala

ihaela prin care contest[ Dispozilia privind incadrarea
ilor nr. 33412002 trebuia sd fie incadratd pe funclia

Mihaela cdreia i se dI cuv6ntul pentru a-gi spune
incadratd corect deoarece trebuia incadrat6 pe fu
aqa cum si alte colege de la alte primdrii
17 sunt specificate funcliile iar ddnsa se i

m a fost specificat gi in raportul de audit al Cu(ii
t Legea nr. 15312017, ddnsa a fost de acord sd se fi
ra Administra(ie, acum doreqte sd fie la ramura Cultu
.in Legea bibliotecilor nr. 33412002.

qef de birou insl ddnsa s[-qi dea acordul cd va in
corectd incadrarea.
i cdgtigat o datd drepturile in instanf[ qi
asa mlc.
izatd exact legislalia gi ar trebui amdnatd pentru o
cdt doamna iqi va asuma cd va inapoia banii in caz de
a de gefbirou nu este corectd atunci consilierii vor fi de

acord cu aceastd inacdrare.

Domnul primar o intreabd Pe doamna
Gudana Mihaela nu dd nici un rdspuns.
Supusd la vot, solicitarea doamnei
votatl cu 14 abfineri.

a Mihaela dacd iqi asumd acest lucru, insd
Mihaela pentru a fi incadratd pe funclia de gef birou,

Domnul primar spune cd de pe data de 24 februarie vor veni in verificare auditorii de la Cu
i vom face o altd gedinlS pentru a discuta. Toatd I
Conturi qi se va discuta gi aceast6 problemd gi
este de acord.

in incheierea gedinfei domnul primar ii in

va avea loc inaugurarea Grddinilei cu Program N

pe domnii consilieri cd in data de 27
din sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni.

Finaliz6ndu-se problemele din ordinea , zi este declaratd incheiatd gedinfa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemn
Preqedinte de qedin{I,

Secretar

Barbu Eliza

Slllvlstru T

,rt!-4t

