ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 4356/06.05.2020
VERBAL

Ghidigeni din data de 30 aprilie2020.
incheiat in gedinfa ordinard a Consiliului
ilierilor de cdtre secretarul general al comunei, se anun!6
in urma efectudrii apelului nominal al
Consiliul Local, lipsegte domnul Zaharia Dan iar
prezen\a a 14 consilieri din totalul de 15 ce
ic, pe e-mail, acesta fiind aflat in izolare deoarecer a
domnul Popa Paul qi-a exercitat votulin format el
I coronavirus. Ca invitat la gedintl participi doamna
intrat in contact cu o persoand testati pozitiv cu
Cojocaru Claudia - consilier contabil.
$edinfa este statutard Ei este declaratd desc
cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 57/2019
Sunt informa{i consilierii c[ in c<lnformi
privind
a
fost
vocat
Consiliul Local in gedin![ ordinarl conform
administrativ
Codul
Partea
Dispoziliei primarului nr. 380 123.04.2020.
la qedinla anterioard, din data de 3l martie2020,
Este supus spre aprobare procesul verbal
I verbal este votat cu 14 voturi pentru.
vot,
la
asupra ciruia nu sunt discufii. Supus
intele de gedinfd - domnul Pirvu Aurel.
Lucrdrile qedintei sunt preluate de cltre
D6nsul prezintd ordinea de zi:
I. Informore privind activitatea Serviciul alimentare cu apd;i canolizare al comunei
Ghidigeni, j udelul Galali
bugetului local al unitdlii administrativ teritoriaie
2. Proiect de hofirAre privind
Ghidigeni pe anul 2020.
itate nr. 1 - Comisia pentru agriculturi, activitiiti
Transmis spre avizare comisiilor de
gipatrimoniu;
sm
u
amenajarea
terenului,
financiare,
economico impozitelor Ei taxelor locale pentru anul
3. Proiect de hofirAre privind aprobarea
2021 cu rota in/lo(iei de 3,8%
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activitdti
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gipatrimoniu;
economico - financiare, amenajarea terenului, u
4. Proiect de hofirAre privind aprobarea Organigramei qi a Statului de funclii al aparatului de
Gala(i
specialitate al primarului comunei Ghidigeni,
itate nr. I - Comisia pentru agricultur6, activitriti
Transmis spre avizare comisiilor de
gi patrimoniu; Comisiei nr. 2 - Comisia pentru
economico - financiare, amenajarea terenului,
protectie mediu qi turism gi Comisiei nr. 3ifamilie,
activit[ti social-culturale, culte, inv[f[mdnt,
social6, protectie copii, tineret gi sport.
Comisia juridic[ gi de disciplinS, munc[ gi
privind
si actuslizarea HotdrArii Consiliului Local nr.
de
hotdrdre
Proiect
5.
pentru funcliile de demnitate publicd ale:te,
3/09.0 1.2020 privind stabilirea
ului de specialitate al Primarului comunei Ghidigeni,
funcliile publice qi contractuale din cadrul
judelul Galali, precum pi pentru serviciile
din subordinea Consiliului local al comunei
Ghidigeni, j udelul Galali
itate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activitAti
Transmis spre avizare comisiei de
qi patrimoniu.
ism
u
terenului,
economico - financiare, amenajarea
prelului mediu/tond de masd verde oblinutd de ,pe
6. Proiect de hofirire privind actuali
pajiEti pentru anul/iscal 2020
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturS, activitali
Transmis spre avizare comisiei de
ism gipatrimoniu.
economico - financiare, amenajarea terenului, u

I

7.

Regulamentului privind atribuirea directd a
proprietate
Ghidigeni
a
contractelor de tnchiriere o pdqunii
itate nr. 1 - Comisia pentru agricultur6, activitE4i
Transmis spre avizare comisiei de
gi patrimoniu.
ism
amenajarea
terenului,
financiare,
economico de Conturi Galali privind Decizia nr. 3/14,03,201,.J
8. Adreso nr. 360/2013/16.03.2020 o Cr
9. Adresa nr. 2023/2016/16.03.2020 a Camerei de Conturi Galali privind Decizia nr.
s9/28.1r.2016
Camerei de Conturi Galali privind Decizia n'r.
10. Adresa nr. 3076/2019/16.03.2020
29/23.10.2019
11. Diverse

Proiect de hotdrdre privind

Domnul primar spune

cI

doregte ca pe

de zi sE fie trecute

qi

urmitoarele proiecte

<le

hotlrdre:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor
de interes local satele: Tdlpigi, Tdpldu, Ghidigeni,
pentru investi(ia "imbundtd(irea relelei de
',
judelul Galali"
Gefu, Gdrbovd(, Slobozia Corni, Comuna

litate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activitiili
ism gipatrimoniu.
economico - financiare, amenajarea terenului,
2. Proiect de hofirAre privind aprobarea procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor
la re(eaua de canalizare existentd"
pentru obiectivul "Racordore Ei branEamente
itate nr. I - Comisia pentru agricultur5, activitiiti
Transmis spre avizare comisiei de
ism gipatrimoniu.
economico - financiare, amenajarea terenului, u
sanclionarea faptelor care constituie contraven(ii fn
3. Proiect de hofirAre privind stabilirea
domeniul edilitar-gospoddresc, ordinii,
Ei igienei publice, a circulaliei rutiere tn comuna
G hidige ni, j udelul Ga la(i
ialitate nr. 1 - Comisia pentru agriculturd, activitiiti
Transmis spre avizare comisiei de
ism gi patrimoniu.
economico - financiare, amenajarea terenului, u
Transmis spre avizare comisiei de

Toli consilieri sunt de acord.
Supusd la vot ordinea de zi, este votat[ cu 4 voturi pentru.
domnului primar, Eugen T BACARU, prentru aprezenta Informare privind
al comunei Ghidigeni, judelul Gala(i.
activitotea Serviciul de alimentare cu apd Ei
Serviciului de alimentare cu ap6 qi
primar
cd
responsabilul
la
inceput
domnul
Inc[ de
canalizare, domnul Botez Marian, qi-a dat demi a din aceastd funclie, acesta fiind inlocuit cu domnul
Medeleanu Ionuf - qofer buldo.
prin dispozifie de primar, care au frcut verificdri la
Ddnsul spune cd a fost formati o comis
terminat inc[, fiind fdcute doar satele Slobozia Comi,
apometrele din localitate. Aceastd verificare nu
nu
se prezinti bine deloc. Au fost depistate doud pombe
qi
parte
insi
situalia
Tdlpigi,
din
satul
o
G6rbov6!
defecte, persoane care nu aveau apometre sau erau in
care furau ap6. Totodatd, au fost depistate apo
pausal, au fost depistate foarte multe nereguli.
unde s-au acumulat multe datorii.
Domnul primar spune qi de situalia cu El
leme sunt de mai mult timp.
Domnul Mocanu MihAitA spune c[ aceste
a fost prezent de multe ori in qedinJi qi putea
Domnul primar spune cI domnul Botez
intrebat de situafia Serviciului.
I a mai ridicat probleme despre situa[ia serviciului qi
Domnul Mocanu Mih6it[ spune cI d
furat ap6.
propune sE se facd dosare penale la toli cei care
n sd fie puse apometre cu cititor electric.
a
spune
cd
Petru
Valeriu
Cotan
Domnul
nu ai cum sI amplasezi apometrele in exterior.
Domnul primar spune c6 sunt situa{ii in

I

se dd cuvdntul

c[ trebuiesc debran;ali cei care nu plStesc, iar cei care
Domnul Sildvdstru Teodoru Corneliu
penale.
li
se
fac6
dosare
au furat sd
int6 doamna Gherghe Ghilulina, care intrd qi ia loc
Fdrd a-qi anunfa prezenla, in qedin{[ se
pentru a participa la gedinfi motivdnd cI are o
depusd gi vrea sd qtie ce se va discuta.
Domnul primar ii spune cd nu este pe is accesul in institulie avdnd in vedere noul virus
de qedinle.
coronavirus qi ii spune cd trebuie s6 pdrdseasci
sala de gedin!e.
Intr-un final doamna Gherghe Ghilulina
Se reiau disculiile.
pldtit doud luni apa sI fie debran;afi.
Domnul Radu Ionel spune cI acei care nu
Domnul primar spune cI se vor cumpdra
;i vor fi montate pe domeniul public, iar cei ,;e
cei care au furat se vor face dosare penale la Postul
nu vor avea contracte incheiate vor fi amendati.
salarius minim pe economie la angajali.
de Polilie. Totodat[, ddnsul spune cI se vor
'iile sd r[mine aqa insl jumate din salariu sd fie dat la
Domnul Mocanu MihAitA propune ca
Serviciu.
cI nu existl cadru legal.
Domnul Primar spune cd nu se poate face
nu au gtiut situafia, de exemplu resmeril6 Florin, qi
Domnul Radu lonel spune cd sunt unii
salariu minim este prea pulin sd le fie acordat.
cd, dac6, s-ar reduce salariu atunci poate vor pleca din
Domnul Sil[vdstru teodoru Corneliu
angajafi.

Domnul primar spune cd sunt mulli care
exemplu comuna Rddegti care a fost preluatd de

si

munceascS, nu este asta o problemS. Totodatd, rJi
Canal gi unde angajafi au trecut la salariu minim pe

economie.

Nu mai sunt alte disculi.
Supusd la vot, Informarea privind octi
comunei Ghidigeni, judelul Galali, este votatd

votul).

t

Urmdtorul punct de pe ordinea de zi,
unitd(ii administrutiv teritoriale Ghidigeni pe
Cojocaru Claudia.
Ddnsa dI citire adresei nr, 7605123.04.
sumelor repartizate qi aprobate prin Decizia
Totodat[ ddnsa spune gi modific6rile pe care le
achizilionatd qi o stalie de erbicidat pentru a putea
Disculii:
Domnul Mocanu MihAiF spune c[ stalia
Domnul Primar spune cd acesta a fost
cd acesta a fost preful
Nu mai sunt alte discu{ii.
Supus la vot, Proiectul de hofirdre
teritoriale Ghidigeni pe onul 2020, este votat
Mihaila).
Este prezentat urmdtorul punct de pe
indexdrii impozitelor Ei taxelor locale pentru
Nu sunt discu{ii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre
pentru anul 2021 cu rata inflaliei de 3,8% este
Este prezentat urmdtorul punct de pe
Organigramei Ei a Statului de funclii al
judelul Gala(i.

Serviciul de alimentore cu apd;i canalizare ol
13 voturi pentru (domnul Popa Paul nu Ei-a exercil.at
de hofirdre privind rectiJicarea bugetului local al
anul 2020, este prezentat de c[tre doamna contabil
a DGRFP Galali prin care ni se comunicd influenlerle
rului general al DGRFP Galafi nr.2826123.04.2020.
face pe capitole. Doamna contabil[ spune cI a fcrst
cu dezinfectant prin localitate.

erbicidat este prea scump6.
I gi a fost luat6 de la Podtec Tecuci gi se poate interesa

rectiJicarea bugetului locsl al unt'td1ii adlmi'nistrativ
13 voturi pentru si 1 vot impotrivii ticlomnul Mocanu

inea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobar,ea
2021 cu rata infla(iei de 3,8%.
aprobarea indexdrii impozitelor Ei taxelor locale
cu 14 voturi pentru.
inea de zi, Proiecl de hofirAre privind aprobar,eo
'ui de specialitate al primarului comunei Ghidigeni,

Nu sunt disculii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre prt
aparatului de specialitote al primarului comunei
qi6 ab{ineri (membrii PSD).
Este prezentat urmdtorul punct de pe ordi
HofirArii Consilialui Lo,cul nr.
actualizorea
Ei
pentru funcliile de demnitate publicd alese, ft
specialitate al Primarului comunei Ghidigeni,
subordinea Consiliului local al comunei Gh
Disculii:
Domnul Slldvdstru Teodoru Corneliu spu
doar o anumit[ perioadE.
Domnul Primar spune cd va fi acordat
Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot, Proiectul de hofirAre
Consiliului Local nr. 3/09.01.2020 privind
demnitate publicd olese, func(iile publice Ei
Primarului comunei Ghidigeni, judelul
Consiliului local ul comunei Ghidigeni, jude(ul
Petru Valeriu, Hristea Costache qi Mocanu Mih6i
Este prezentat urmltorul punct de pe
prelului mediu/tond de masd verde oblinutd de
Domnul primar spune ci nu a fost primiti

nd aprobarea Orgonigramei Ei a Statului de funclii al
Ghidigeni, jude(ul Galali este votat cu 8 voturi pentru

privind
privind stabilirea
publice Ei contractuale din cadrul aparatului
Gala(i, precum Ei pentu serviciile publice
judelul Galali.

de zi, Proiect de hofirAre privind
0 1.

202 0

cd ar trebui sd fie acordat salariu minim Pe econofie

Serviciul va fi adus la normal.

'ivind
vind privind modiJicarea Ei actualizarea HofirAri,
HofirArii
bilirea solariilor/indemnizaliilor pentru func(iile de
mtroctuale din codrul aparatului de specialitate al
precum qi pentru serviciile publice din subordinea
ila(ieste votat cu 1l voturi pentru qi 3 ab(ineri (Cotan
).

inea de zi, Proiect de hofirhre privind actualizarea
pajiEti pentru anulfiscal 2020.
J Galali in luna decembrie, doamna secretarl gdsindio

acum pe internet.

prelul este stabilit de Consiliul Judelean Galafi de pe
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd d
trebuie sd mai hotdrdm in Consiliu Local.
Domnul Primar spune cd aga prevede
Nu mai sunt alte discutii.
ind actualizarea prelului mediu/tond de masd verde
Supus la vot, Proiectul de hofirire
votat cu 10 voturi pentru gi 4 ab{ineri (Balan Mariqn.
ob(inutd de pe pajiEti pentru anu,lfiscal .2020
Coja Maricel, Cotan Petru Valeriu qi Mocanu Mih
inea de
Este prezentat urmdtorul punct de pe
t zi, Proiect de hofirAre privind aprobarea
de tnchiriere a pdEunii proprietate a comunei
Regulamentului privind atribuirea directd a
Ghidigeni
i pentru aceste suprafele de teren gi le dI citire. Ddnsul
Domul viceprimar spune cd sunt 6 soli
tru a se face licitalie. Totodatd, dAnsul spune c6 aceastd
spune cd timpul nu mai permite gi nici situalia
reziliat contractele.
suprafafd a fost scoasd la licitalie in anul2016 gi
65 exist[ contract de inchiriere.
Domnul Mocanu Mihaila intreabl dac[ in i
Domnul viceprimar spune cd acolo este im dat pentru cireadS.
Domnul Cotan Petru Valeriu se retrage din ;edin{5.
Se fac propuneri pentru membriin comisii.
ne pe domnul Axenie Petricl pentru a fi membru 'in
Domrrul Slldvlstru T'eodoru Corneliu il
(Axenie Petric6).
trrri pentru
nenfrrr gi
si 1 ehfinere
PefricE)
ab{inere (Axenie
comisia de atribuire direct6, propunere votatd cu 1 voturi
u Mihdi{6 ?i propune pe domnii Sdldvdstru Teodof
Pentru comisia de contestafii: domnul M
uri pentru.
Corneliu Ei pe Radu Ionel, prgpuneri votate cu 11
Nu mai sunt alte discugii.
t"
d aprobarea Regulamentului privind atribuirea directd
Supus la vot, Proiectul de hofirAre
a comunei Ghidigeni este votat cu 10 voturi pentru ;i
a contrsctelor de inchiriere a pdqunii
(Balan
Marian,
Felicia
Chitiga Gianina
3 ab(ineri
;i Mocanu MihAiF).

Este prezentat urmdtorul punct de pe
procesului verbal de recep(ie la terminarea
drumuri de interes local satele: Tdlpigi, Tt
Ghidigeni, j udelul Galali"
Nu sunt discu{ii.
Supus la vot, Proiectul de hofirAre pri
lucrdrilor pentru investi(io "imbundtd(irea
Ghidigeni, Gefu, Gdrbovdl, Slobozia Corni,
pentru.
Este prezentat urmdtorul punct de pe
procesului verbol de receplie la terminarea L
individuale la releoua de canalizure existentd".
Domnul Sdlivdstru Teodoru Corneliu int
Domnul primar spune ci da.
Nu mai sunt alte discu{ii.
Supus la vot, Proiectul de holdrdre
lucrdrilor pentru obiectivul "Racordare Ei
este votat cu 13 voturi pentru.
Este prezentat urmdtorul punct de pe
sanc{ionarea fopt elor care consttituie
;i igienei publice, a circulaliei rutiere in comuna
Nu sunt discu{ii.
Supus la vot, Proiectul de hofirAre pri
contruvetnlii tn domeniul edilitar-gospoddresc,
tn comuna Ghidigeni, judelul Ga,la(i, este votat c
Se d[ citire adresei nr. 360/2013/16.03.

r de zi, Proiect de hotdrdre privind aproba
'or pentru investi(ia "imbundtdlirea re(elei
Ghidigeni, Gefu, GArbovdl, Slobozia Corni,

aprobarea procesului verbal de recep(ie lo

de drumuri de interes local sotele: Tdlpigi, Tr
Ghidigeni, jude(ul Gala(i" este votat cu 13 v

de zi, Proiect de hofirAre privind
pentru obiectivul ,rRac:ordare qi
daci

se

vor face in continuare branqamente.

aprobarea procesului verbal de recep(ie la
individuale la releaua de canalizare

inea de zi" Proiect de hotdrdre privind stabilirea
tn domeniul edilitor-gospoddresc, ordinii,
judelul Galali.

stabilirea qi sonc{ionarea faptelor care constit
', curdAeniei
Ei igienei publice, a circulaliei rutie
13 voturi pentru.
t20 a Camerei de Conturi Galayi privind Decizia

3/r 4.03.2013.

Domnul primar spune cd este vorba
vadl dacd mai existd vro gans[ cu recuperarea
Se dE citire adresei nr. 2023/2016/16.03.

m[sura cu Tdrgul s6ptdmdnal unde se incearcd sd
i de bun[ executie dacd nu suntem buni de plat[.
20 a Comerei de Conturi Galayi privind Decizia

39/28.11.2016.

Domnul primar spune cI aici era mdsura
rdmas m[sura cu Acor Galati cu care suntem in
Se dd citire adresei nr. 3076/2019/16.03.

Atlas ce a fost inchis6 cu factura

de

20 a Camerei de Conturi Galali privind Decizia

29/23.10.2019.

Domnul primar spune c[ aici sunt mai mul
Referitor la toate cele trei adrese domnii
domnul primar.
Diverse:
Este prezentatl cererea domnului R[d

din spatele casei.
Domnul viceprimar spune unde este
inchiriere.
Supusd la vot, cererea, pentru inchiriere,
Este prezentatd cererea doamnei Gherghe
achizilionarea unui aparat GPS gi publicarea pe
c[{ile funciare gratuite gi totodati dacd firma treb
Domnul primar spune cd dacd ar
ar fi achizi
deoarece lucr[rile trebuiesc efectuate de
de cdtre o

misuri care sunt in curs de ducere la indeplinire.
silieri sunt de acord cu mdsurile interprinse de

R[zvan care solicitl concesionarea suprafe]ei de

I gi propune ca aceast6 suprafa{[ sd fie datl
votati cu 13 voturi pentru.
hilulina care solicitd identificarea sumei necesare
I instituliei a contractului cu firma care a intoc
ia si i arate qiin fizic unde este suprafala de teren.
onat un aparut GPS de cltre primirie tot nu ar fi
persoan[ autorizatd". Dacd doamna Gherghe Ghiluli

nei firme autorizate. Totodat[, d6nsul spune

solicitd identificarea suprafe{ei de teren se poate
este scump un astfel de aparat.

gi intreabd dacd firma avea obligalia sd-i arate

Domnul Mocanu MihAitA spune cd trebuie

in fizic.
Domnul Sdldvdstru Teodoru Corneliu
in incheiere domnul Mocanu Mihaitd i
Domnul viceprimar, spune cd s-au
pentru ce a fost amendat.
Finalizdndu-se problemele din ordinea
Drept pentru care s-a incheiat prezentul

cd ar trebui s6-i ardtdm contractul.
de ce a fost amendat fratele sdu, Mocanu Toader.

la fa\a locului in urma unei sesiz[ri qi ddnsul

zi

a

este declaratd incheiatd gedinta.
verbal.

Contrasemneazil,
Preqedinte de qedin{5,

Aurel

Pinvu

Secretar

Eliza BARBU

-.

q!p.'&

