ROMANIA
JUDETUL GALATI
CO/MUNA GHIDIGENI
CO.N.SILIUL LOCAL

Nr.

5088/02.06.2020

PROCES VERBAL

incheiat in- gedinfa ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 2g mai 2020.
In urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul general al comunei, se aprunfi
prezenta a l3 consilieri din totalul de l5 ce compun Consiliul Local, lipseqte Jomnul Radu Ionel gi domnul
Zaharia Dan. Ca invitat la gedinfd partic.ipd dgamna Cojocaru Claudia - consilier contabil gi domnul
Medeleanu lonuf-Marius - responsabil al Serviciului de Alimentare cu Apr gi canalizare al comunei
Ghidigeni.
$edinla este statutard qi este declaratd deschisd.
Sunt informafi consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr.57ll0t9
Partea I privind codul administrativ a fost .oruo.ut consiliul Local in qedin{6 ordinard conform
Dispoziliei primarului nr. 436122.05.2020.
Sunt supuse spre aprobare procesele verbale de la gedinfele anterioare, cel de la qedin{a ordinard
din data de 30.04.2020 9i cel de la qedin{a de indat[ din data de'12.05.2020, asupra c6rora nu sunt
discufii. Supuse la vot, procesul verbal de la gedin{a ordinari din data'ae iO.o+.2020 este votat cu 13
voturi pentru qi cel de la qedin{a de indat6 din data de 12.05.2020 este votat cu 12 voturi pentru qi I
ab{inere (domnul Cotan Petru Valeriu).
Lucr[rile qedinfei sunt preluate de citre preqedintele de qedin]6 - domnul pirvu Aurel.
D6nsul prezintd ordinea de zi:
1, Informare privind activitatea Serviciul de alimentare cu apd Ei canalizore al comunei
Ghidigeni, j ude(ul Golali
2. Proiect de hotdrdre privind rectiJicarea bugetului local al unitdlii administrafiv reritoriale
Ghidigeni pe anul 2020.
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. I - Comisia pentru agricultur[, activitlfi
economico - financiare, amenajarea terenului, urbanism gi patrimoniu;
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru branqore la releaua
publicd de alimentore cu opd a utilizatorilor din Comuna Ghidigeniiod"lut Gala(i
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate n.. i - Cbmisia pentru agriculturd, activit6li
economico - financiare, amenajarea terenului, urbanism gi patrimoniu;
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului penrru eliberarea Autorizatiei de
functionare privind desfdsurarea activitdlilor comerciale de cdtre agentii economici pe raza comwnei
Ghidigeni, j udelul Galati
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultur6, activitdli
economico - financiare, amenajarea terenului, urbanism gi patrimoniu;
5. Diverse
Supusd la vot ordinea de zi, este votat[ cu 13 voturi pentru.

I se dd cuvAntul domnului Medeleanu lonu!-Marius

-

responsabil al Serviciului de alimentare cu

ap[ qi canalizare pentru a prezenta Informarea privind activitotea Serviciul de alimentare cu apd Ei
canalizare al comunei Ghidigeni, judelul Gatali.
Ddnsul prezintl situafia pe care a gdsit-o in teren in urma verificlrilor efectuate, di citire
persoanelor care au fost g6site

frr[

apometre, ftrd contracte, cu apometre defecte.

Discufii:
Domnul primar spune c[ acest serviciu a acumulat foarte multe datorii, acest lucru fiind datorat qi
de faptul cd apometrele nu au fost citite la timp, aqa cum a fost stabilit gi in gedinfa de consiliu locai,
mergdndu-se pe estim5ri foarte mici in urma cdrora nu au fost incasdri. Domnul pii-u.-rpune cd dac6 nu se
vor repara lucrurile se vor face imputdri angajalilor de la serviciu deoarece nu gi-au frcut treaba la timp.
Referitor la paugal - domnul primar spune ci cetdfenii au obligalia sd anunfe cE au apometrul defect qi ,ro,
fi trecufi in paugat, plata fEcdndu-se dupd anumite criterii: num[r persoane, animale etc.
Totodat[, domnul primar spune c5 o parte din angajalii serviciului qi-au depus demisiile insd nu va
fi de acord cu plecarea lor pdnd nu se repard situafia creatd,pentru cd nu e corect si pldteascd alte persoane
pentru greqeala lor.
Domnul primar spune cE a verificat qi evidenfa veniturilor de unde rezultd, c6 impunerea la citire
este mai mic[ decAt incas[rile. Ddnsul mai specificd gi faptul c[ nici unul din angajafii serviciului nu au
incheiat contract insd aceqtia vor pl6ti din urmd.
in incheiere, domnul primar spune cd dupd clarificarea situa{iei - diferenlele care vor r[m6ne vor fi
achitate de cdtre angaja{ii serviciului care nu gi-au f5cut treaba (prin dispozilie de impunere). Totodat6,
ddnsul spune cr gi instituliile au obligafia sr aibe apometru qi s6 plrteascd apa.
Nu mai sunt alte discufii.
Supus[ la vot, Informarea privind activitatea Serviciul de alimentare cu apd Ei canalizare al
comunei Ghidigeni, judelul Golali, este votatd cu 13 voturi pentru.
Urmltorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrfrre privind rectificarea bagetului local al
unitd4ii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020, este prezentai 6e c6tre Joamna contabil
Cojocaru Claudia.
D6nsa spune cI nu s-au primit bani pentru indemnizaliile persoanelor cu handicap drept pentru care
institulia le va asigura salariile.
Totodat6, d0nsa spune cd va face modificdri pentru a putea plAti gi institulia taxa la ap[.
Dansa spune cd va mai face anumite modificdri pe unele capitole pentru buni funclionare a
institu{iei.
Nu mai sunt alte discu{ii.
Supus la vot, Proiectul de hofirhre privind rectiftcarea bugetului local al unitdlii administrativ
teritoriole Ghidigeni pe anul 2020, este votat cu 13 voturi pentru.
Urmltorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobarea instituirii unel taxe
penlru bron;are lo releaua publicd de alimentare cu apd a utilizatorilor din Comuna Ghidigeni, jude(ut
Galali, este prezentat de c[tre domnul primar.
Ddnsul spune ci propune aprobarea instituirii unei taxe pentru brangarea la refeaua public6 de
alimentare cu ap6 a utilizatorilor, 300 lei/brangament pentru persoanele fizice qi 500 lei/brangament pentru
persoanele juridice. Domnul primar spune cI lScagele de cult vor fi scutite de la plata acestei taxe ;i
totodatd, ar trebui sd fie scutite gi de la plata taxei de apd.
Domnul primar spune iarlqi de facturile foarte mari de la Electrica gi spune ci am solicitat gi
schimbarea contorului gi dI citire rdspunsului de la Electrica.
Domnul Mocanu Mihaila spune c[ atunci cdnd se pune pompa in funcliune ar trebui sd se vadd
consumul.

Domnul Coja Maricel spune cd ar trebui inlocuite motoarele.
Domnul primar spune c5 pentru motoare este o fiqE tehnic[ gi ddnsul spune cE nu-gi explic[ faptul
cd de ce facturile veneau inainte mai mici iar acum de c6nd sunt pe serviciu sunt foarte mari, mai ales c6
este vorba de aceleaqi motoare.
Nu mai sunt alte discu{ii.
Supus la vot, Proieclul de hotdrdre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru bran;ore la
re(eaua publicd de alimentare cu apd a utilizatorilor din Comuna Ghidigeni, judelul Galali, este votat cu
13 voturi pentru.

Este prezentat urmdtorul punct de pe ordinea de zi, Proiecr de hotdrAre privind aprobarea
Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare privind desfiigurorea activitdlilor
comerciale de cdtre agentii economici pe roza comunei Ghidigeni, jrd4ut Gatoti.
Domnul primar spune c[ au fost solicitdri pentru eliberarea iutorizagiei de funcfionare, drept pentru
care s-a inifiat prezentul proiect de hotErdre
Nu mai sunt alte discufii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regulamenrului penrru eliberareo
Autorizatiei de functionare privind desfdsurarea activitdtrilor comercia"le de cdtre agentii economici pe
raza comanei Ghidigeni, judelul Galati, este votat cu 13 voturi pentru.
Diverse:
Este prezentati cererea doamnei Gherghe Ghilulina care sesize azd" faptulca ?n apropierea imaqului
din satul slobozia corni au fost depozitate mai multe'gunoaie printre ,u." gi.sti.te, animalele putdnd sd se
rdneasc6.

Domnul Mocanu Mihaita spune cE intra-adevdr acolo se card foarte multe gunoaie.
Domnul viceprimar spune cd acel teren este inchiriar unui cetdlean care are obligafia sd intrelind
curdtenia acolo' Totodata, ddnsul spune cr sunt mai mulfi care duc gunoiul acolo inclusiv domnul Mocanu
Mihait6.
Domnul Mocanu MihaiF spune cd d6nsul a dus crengi in spatele curfi cdrora le-a dat foc, at6t.
Domnul primar splne cd a fost personal acolo sr vaia situalia qi s6 vadd dacd exist6 un rist pentru
animale. Ddnsul spune-cd fiecare cetdtean are obligafia sr-gi duci animafuf ae ian1.
Domnul viceprimar spune c6, Consiliul Local u pur, gratuit, la dispozili a cireziiimagul insd fiecare
cetdfean trebuie s[ aib[ grijd de animalul s6u.
Domnul Sdldvdstru Teodoru propune ca fiecare cetdfean s6-qi ducd animalul de lanf deoarece
animalele sunt l6sate mereu singure.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune cd acel cetatean care are inchiriat terenul acolo ar trebui si
anunfe cine depoziteaz[ gunoi acolo.
Domnii consilieri au decis cd se va lua legrtura cu cetSleanul care are inchiriat acel teren pentru a i
se aduce la cunoqtinf d cd are indatorirea de a se ingriji de acel teren.
Este prezentatE cererea domnului Baeram Vasile care solicitd concesionarea suprafetei de teren pe
care are construitd casa.
Supusd la vot, cererea este votatd cu votata cu 13 voturi pentru.
Domnul Mocanu Mihrifa intreabd de imag, dacd a roit qi o solicitare a unui cet6lean din satul
Negrilegti.
Domnul primar spune c[ a rdmas o suprafald de teren liberd gi nu puteam rdm6ne neinchiriat[.
Nu mai sunt alte disculii.
Finalizdndu-se problemele din ordinea de zi este declarata incheiat6 qedinfa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneazil,
Pregedinte de qedin[I,
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Secretar General,

