ROMANIA

JI]DETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 4645/15.05.2020

ES VERBAL
incheiat in gedinla de indatd a Consiliului

in urma efectudrii apelului nominal al consi
12 consilieri din totalul de 15 ce compun Consilir
Neagu Claudiu Cosmin gi domnul ZahariaDan.
pe e-mail, acesta fiind aflat in izolare deoarece a
coronavirus.
Sunt informafi consilierii

c[ in conformi

I Ghidigeni din data

de

12 mai 2020.

ierilor de cdtre secretarul comunei, se anunld prezenla
I Local, lipsesc: domnul Cotan Petru Valeriu, domn
nul Popa Paul qi-a exercitat votul in format electroni
intrat in contact cu o persoani testatd pozitiv cu
cu prevederile art. 134 alin. (4) din OUG nr.571201
Consiliul Local in gedinf[ de indatd potriv

Partea I privind Codul administrativ, a fost
Dispoziliei primarului nr. 4321 I 1 .05.2020.
intele de qedinfd - domnul Pirvu Aurel.
Lucrlrile qedinlei sunt preluate de cdtre
Ddnsul prezintd, ordinea de zi:
bugetului local al unitdlii administrativ
1. Proiect de hofirAre privind
Ghidigeni pe anul 2020.
ialitate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activ
Transmis spre avizare comisiilor de
ism gi patrimoniu;
economico - financiare, amenajarea terenului,
plementirii proiectului,,Dezvoltarea sistemului de
i
privi'rtd
aprobarea
2. Proiect de hofirire
i sociale" cod SMIS 126924
asistenld sociold qi combaterea sdrdciei si a excl
tate nr. 1 - Comisia pentru agriculturd, activi
Transmis spre avizare comisiilor de
nism gi patrimoniu; Comisiei nr. 2 - Comisia pen
economico - financiare, amenajarea terenului,
activil6li social-culturale, culte, invS!6mdnt,
;i familie, proteclie mediu gi turism gi Comisiei nr. 3
ie socialS, proteclie copii, tineret gi sport.
Comisiajuridicd gi de disciplind, munci pi
Supusd la vot ordinea de zi, este votatd cu I voturi pentru.
de hotdrdre privind rectilicarea bugetului local
Primul punct de pe ordinea de zi,
pe
2020, este prezentat de cdtre domnul primar
an
Ghidigeni
unitdlii administrativ teritoriole
doamna contabila este in concediu.
Domnul primar dd citire HCJ Gala{i nr. 141105.05.2020, prin care institutiei noastre i-au
ribuitd pe capitolele unde este necesar pentru o bu
repartizatd suma de 500 mii lei, sum[ ce va fi
tru demolarea fostei cladiri a Scolii de la Talpigi u
funcfionare. Prin acestea se vor distribui sume si
se are in vedere construirea unei Sali de sport.
Discutii:
fostei cladirii a Scolii de la Talpigi ar putea Jd se
Domnul Mocanu Mihaita spune cI demol
i.
de catre primarie pentru a putea economisi acesti
lucru si va trebui facut cu o fimah.
Domnul primar spune cd nu este simplu
Nu mai sunt alte discutii.
rectijlcarea bugetului local al unitd(ii
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre pri
teritoriale Ghidigeni pe anul 2020, este votat cu 11 voturi pentru qi 1 ab{inere (Mocanu MihAitA).
de hofirhre privind aprobarea implementirii
Al doilea punct de pe ordinea de zi,
asisten(d
de
proiectului,,Dezvoltarea sistemului
Ei combaterea sdrdciei qi a excluziunii
nul Primar. D6nsul dd citire documentelor primite de
cod SMIS 126924, este prezentat tot de cdtre
Agenlia Nationala pentru Plati gi lnspectie socia cu privire la implementarea proiectului ,,Dezvolt
'iei ;i o excluziunii sociale" cod SMIS 126924.
sistemului de asistenld sociald;i combaterea

Discutii:
Domnul Mocanu Mihaita intreaba c:ine va fi
vorba despre o alta angajare.
Domnul primar spune cI momentan nu
ae vulnerabile sunt pe raza localitati.
Domnul Coja Maricel intreaba cam cate
jur
persoane
ins6 care nu au apartinitori.
de 160
Domnul primar spune c5 sunt in
Nu mai sunt alte discutii.
imp le me nt dr ii p r o iect ul ui,, D ezv o ltare a
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind
sistemului de asistenld sociald qi combaterea
Ei a excluziunii sociale" cod SMIS 126924,
votat cu 12 voturi pentru.
in{6 domnilor consilieri ci domnuI Linguraru IonelDoamna secretarl doreste s5 le aducl la cu
ietate unde are construitd locuinta. Pentru supra
Vasile a depus o cerere prin care solicita actul de
hotdrdre de consiliu local, insa pentru acest I
o
proprietate,
insa
se
va
el
aceasta nu exista act de
aceasta se va regasi pe ordinea de zi cand vor fi
sunt necesare anumite documente, fapt pentru
documentele.

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

zi

este declarat6 incheiat[ Eedinfa.
verbal.
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