ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMT]NA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 3476103.04.2020
ES VEIIBAL

incheiat

in

gedinla ordinard a Consiliulu . Local Ghidigeni din data de 31 martie 2020,
apnmarului comunei Ghidigeni.

convocatd prin Dispozilia nr. 281124.03.2020
Ordinea de zi cuprinde urmltoarele

Veterinar din comuna Ghidigeni.
1. Informare privind activitatea
medicul veterinar - se va reveni intr-o alt5 qedi
ui de organizare Si funclionare al
2. Proiect de hotdrdre privind revizuirea
Consiliului local ol Comunei Ghidigeni
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturS, activi
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gi patrimoniu; Comisiei nr. 2 - Comisia pen
economico - financiare, amenajarea terenului, u
qi familie, proteclie mediu gi turism gi Comisiei nr.
activit[ti social-culturale, culte, inv[!6mdnt, sdn
ie social6, protec{ie copii, tineret qi sport.
Comisia juridic6 gi de disciplind, muncd qi
Organigramei qi a Statului de funclii al aparatului
3. Proiect de hofirAre privind
'ul Gala(i
specialitate al primarului comunei Ghidigeni,,
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activi
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gi patrimoniu; Comisiei nr.2 Comisia pen
economico - financiare, amenajarea terenului,
qi familie, protecfie mediu gi turism gi Comisiei nr.
activil6li social-culturale, culte, invdfdmdnt,
e social6, protecfie copii, tineret gi sport.
Comisia juridicd gi de disciplinS, muncd qi
4. Proiect de hofirilre privind aprobarea Organigramei Ei a Stutului de funclii al Serviciului
judelul Golali
Alimentare cu Apd si Canalizare al comunei
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturS, activit
Transmis spre avizare comisiilor de
nism gi patrimoniu; Comisiei nr. 2 - Comisia pen
economico - financiare, amenajarea terenului,
qi familie, protecfie mediu qi turism ;i Comisiei nr.
activit[fl social-culturale, culte, invif5mdnt,
juridicd
gi
ie
social[, protectie copii, tineret gi sport.
gi
muncS
de
disciplind,
Comisia
procesului verbul de receplie lu terminarea
5. Proiect de hotdrdre privind
Uman tn sat Tdlpigi, comuna Ghidigeni,
pentru obiectivul de investilii t'Construire

-

Galali"
Transmis spre avizare comisiei de
- financiare, amenajarea terenului, u
6. Proiect de hofirdre privind
pentru obiectivul de investilii "Construire ;i
comuna Ghidigeni, jude(ul Golali"
Transmis spre avizare comisiei de
economico - financiare, amenajarea terenului,
7. Proiect de hofirAre privind
investilii " Dotore Grodinita cu Program
Transmis spre avizare comisiei de
economico - financiare, amenajarea terenului,
8, Proiect de hofirAre privind alegereo
Transmis spre avizare comisiilor de
economico - financiare. amenajarea terenului, u
economico

ialitate nr.

I -

Comisia pentru agriculturd,

gi patrimoniu.

procesului verbal de receplie la terminarea
Gradinita cu Program Normal sat

l,

ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturI.
ism gipatrimoniu.
proceselor verbale de recep(ie pentru obiectivul
nr. 1 sat Tdlpigi, comuno Ghidigeni, judelul Galali
ialitate nr. I - Comisia pentru agricultur5, activi
nism gipatrimoniu.
ui de;edinld
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturi, activi

ism gi patrimoniu; Comisiei nr. 2 - Comisia

pen

activit6!i social-culturale, culte, invdtdmdnt,
Comisia juridic[ qi de disciplind, muncd qi
9. Diverse
Primul punct de pe ordinea de zi va fr
lucru, datoritl decretlrii situafiei de urgen]E.
Datoritd faptului cd este decretati stare de
va desftgura in format electronic. in format e
pregedinte transmifdnd secretarului general
pe ordinea de zi.
Toate proiectele de pe ordinea de zi,
domnilor consilieri in format electronic (e-mail,
Totodatd domnilor consilieri li s-au com

qi familie, proteclie mediu gi turism gi Comisiei nr.

ie social[, proteclie copii, tineret qi

sport.

tat intr-o gedinla urmdtoare, c6nd va fi
urgen!6 datoriti apariliei virusului coronavirus gedinla
ronic s-au desfEgurat qi gedinfele de comisii, fi
verbal ce cuprinde modul de avizare a proiectelor

usiv cererile de la punctul diverse, au fost transm
whatsapp).

icat qi indicafiile necesare pentru exercitarea votului

data qedin{ei.
itatea in care au optat s[ voteze la distanfd: SMS,
Consilierii au comunicat in timp util m
whatsapp. Nu au fost transmise propuneri de
I Ghidigeni se afl[ preqedintele de gedinld - dom ul
La ora 10, in sala de gedinle a Consiliului
gen TABACARU, domnul viceprimar Pirvu Aurel 9i
Slldvdstru Teodoru Corneliu, domnul Primar
general
Barbu
Eliza.
secretar
doamna
votului. La ora I130 inceteazi procedura de vot.
Se trece la preluarea mesajelor qi con
lieri din totalul de 15. Domnul Balan Marian nu
au exercitat dreptul de vot un numdr de 14
exercitat dreptul de vot gi nici nu a motivat de ce, rept pentru care se consemneazi absent de la gedinfS.
Au fost votate procesele verbale de la
tele anterioare asupra clrora nu au fost disculii:
procesele verbale qedinla ordinarl din data de l9 :bruarie 2020: a fost votat cu 13 voturi pentru (d
Radu Ionel nu ;i-a exercitat prirr e-mail-ul tran is votul asupra acestui punct) gi cel de la gedinla
indati din data de 13 martie 2020: a fost votat c 12 voturi pentru gi I ab{inere (domnul Popa Paul SC
l3 martie, iar domnul Radu Ionel nu gi-a exercitat 'in
abline deoarece nu a participat la gedinta din data
e-mail-ul transmis votul asupra acestui punct).
ulamentului de organizare Sifunclionare al
Proiectul de hofirAre privind revizuirea
cu 14 voturi pentru.
Consiliului locol al Comunei Gh'ildigeni, esle
'i Ei a Statului de funclii al aparatului
Proiect de hotdrdre privind aprobarea
ul Galali este votat cu 10 voturi pentru, 3 ab(
specialitate al primarului comunei Ghidigeni,
(Chitiga Gianina, Cotan Petru Valeriu, Mocanu ih6il6) 9i I vot impotrivi (Coja Maricel).
nigromei Ei a Statului de funclii ul Serviciului
Proiectul de hofirAre privind aprobarea
jude(ul Galali este votat cu 5 voturi pentru
Alimentare cu Apd Ei Conalizare al comunei
V
Hristea
Costache, Neagu Claudiu Cosmin, Oan
(Chi{iga
Petru
u,
Felicia,
Cotan
Gianina
ab{ineri
Dorina, Popa Paul, Mocanu MihAilA qiZaharia
) gi 1 vot impotrivl (Radu lonel).
procesului verbal de receplie la terminarea
Proiectul de hofirhre privind
Umsn in sat Tdlpigi, comuna Ghidigeni,
pentru obiectivul de investi(ii "Construire
Gala(i" este votat cu 14 voturi pentru.
procesului verbul de receplie lu terminarea
Proiectul de hofirhre privind
Gradinito cu Program Normal sat
pentru obiectivul de investilii "Construire ;i
12 voturi pentru gi 2 ab{ineri (Coja Maricel qi Co
comuna Ghidigeni, judelul Galali" este votat
sI fie men{ionat cI ar fi corect sI se facd Si la
Petru Valeriu). Domnul Cotan Petru Valeriu
grldini{a
Tdl
grddinil[ un gard identic ca cel de la
proceselor verbale de receplie pentru obiectivul
Proiectul de hofirAre privind
tt
nr. I sat Tdlpigi, comana Ghidigeni, jude(ul
cu
Program
Dotare
Gradinita
investi(ii
este votat cu 14 voturi pentru.
de qedinld este votat cu 12 voturi pentru
Proiectul de hotdrdre privind alegereo
u Mihditl nu qi-a exercitat prin e-mail-ul transmis
ab{inere (Pirvu Aurel se abline iar domnul
asupra acestui punct)

Diverse:
Cererea doamnei Lipciuc Margareta care
rdzboi, este votatd cu 14 voturi pentru.
Cererea doamnei lfrim Niculila care solic
votatd cu 14 voturi pentru.

licitl

scutirea de la impozit, fiind v[duvd de veteran

scutirea de la impozit, fiind persoand cu handicap,

re concesionarea suprafefei de 2.103 mp din
Cererea doamnei Ilie Cristina Alina
propriet[lii bunicului s[u, este votatd cu 14 votu pentru.
concesionarea suprafefei de 80 de ari din veci
Cererea domnului Zapodeanu Sdvinel
iriere pe o perioadd de 5 ani, I ab(inere (Cotan P
proprietdlii sale, este votati cu 12 voturi pentru
Valeriu) Ei I vot impotrivl (Mocanu Mihdit[).
ist sef la SC CAMIFARM SRL Tecuci care sol
Cererea doamnei Diaconu Cornelia Uman Tdlpigi in vederea deschiderii unui pn
inchirierea unui spaliu din incinta Di
farmaceutic, este votatd cu 14 voturi pentru.
licitd inchirierea unui spafiu din incinta Dispe
Cererea domnulkui Dolea Marius care
logic, este votat6 cu 14 voturi pentru.
Uman Tilpigi in vederea deschiderii unui cabinet
Finaliz0ndu-se problemele din ordinea
Drept pentru care s-a incheiat

este declarat[ incheiatl qedin]a.
proces verbal.

'zi

Contrasemn
Preqedinte de;edin{I,

Sllivlstru Teodoru Corneliu

Secretar

