ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 2812/16.03.2020
VERBAL
incheiat in gedinla de indati a Consiliului

in urma efectuirii apelului nominal al consi
consilieri din totalul de l5 ce compun Consiliul
Paul qi domnul ZahariaDan. Invitat la qedintd partici
Sunt informati consilierii c6 in confbrmitate
privind Codul administrativ, a fost convocat Consili

Ghidigeni din data de 13 martie 2020.

lor de cdtre secretarul comunei,

de

cltre

prevederile art. 134 alin. (4) din OUG nr. 5712019
Local in qedintd de indatl potrivit Dispozitiei primarului
intele de gedinfd

D6nsul prezintd ordinea de zi:

1.
pe anul

Proiect de hotdrdre privind rectiJicarea

anun[[ prezenla a

lipsesc: domnul Cotan Petru Valeriu, domnul domnul
Cojocaru Claudia - consilier contabil.

2751t2.03.2020.

Lucririle qedinlei sunt preluate

se

locsl

al

- domnul SdlSvdstru Teodoru Comeliu.
unitd(ii administrativ teritoriale

2020.

Transmis spre avizare comisiilor de speciali
financiare, amenajarea terenului, urbanism gi patri
Supusd la vot ordinea de zi, este votatA cu 12
Domnul primar spune cI trebuiesc prinse ni
coronavirus COVID-I9, sume despre care au fost
Ghidigeni.
Totodatd d6nsul spune cE este o problemd
achitat mai multe facturi la Electrica, iar in situatia de
fi, variantS care ne permite gi legea 24112006 art. 12l
datorii aacelor persoane cu o situalie financiard grea
care va fi analizatd qi se va aproba intr-o altd qedintd
Domnul Mocanu Mihdip spune cd ar trebui
Domnul primar spune ctr p6nd atunci trebui
Domnul Axenie Petricd spune ci trebuie anali
in continuare doamna Cojocaru Claudia s-au primit sume insa va miri artificial amenzile gi
situalia agravantd gi 18 mii pentru Scoala Gi
Gradinita Talpigi.
Domnul Mocanu Mihaitd propune sd nu mai
Nu mai sunt alte discufii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind
Ghidigeni pe anul 2020,este votatcu 12voturi

Finalizdndu-se problemele din ordinea de
Drept pentru care s-a ?ncheiat prezentul

I - Comisia pentru agricultur[, activit[ti

econom

pentru.
sume pentru situafii de urgenfd avdnd

in vedere noul

iscutate si in Comitetul Local pentru Situalii de U

cu Serviciul de alimentare cu ap5 gi canalizare unde au de
ar
nu se permitem sd l6sdm localitatea ftrd apd. O
ite
.m, sI alocdm sume de la Consiliul Local sd achitim
forma unui ajutor, ins[ asta este pur gi simplu o
in judecatd Electrica.
cdutate solu{ii mai urgente.
bine ca sd nu creem un precedent apoi.
int5 modificdrile ce le va face pe capitole. Ddnsa spune cd
prinde 150 mii lei pentru situafii de urgen![ avdnd in

Tllpigi pentru a fi intocmit scenariul la incendiu

pe

f6cuti ziua comunii iar banii sd fie folositi in alte scopuri.

bugetului local al unitd(ii administrativ
este declarati incheiatd qedinta.
verbal.
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