ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGEII{I
CONSILIUL LOCAI-,

Nr.

6467101.07.2020

PROCES VERBAL

incheiat in gedinr;a ordinLarl a Consiliului Local Ghidigeni din data de29 iunie 2020.
In urma efectudrii a,prelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul general al comunei, se anunfd
prezen[a a l5 consilieri dirrL totalul de l5 ce compun Consiliul Local, domnul Acsente Florentin ajungdnd
cu cdteva minute mai tdrzu, Ca invitat la gedinfd particip6 doamna Cojocaru Claudia - consilier contabil.
$edinfa este statutarii gi este declaratl deschisd.
Sunt informa{i c,rnriilierii cE in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (l) din OUG nr. 5712019
Partea I privind Codul :rclministrativ a fost convocat Consiliul Local in gedin{d ordinard conform
Di spoziliei pri m aru lui ru: . .ii D 4 l'.22.0 6.2020.
Este supus spre rlpt',crba'e procesul verbal de la gedinla anterioard din data de 28.05.2020, asupra
cdruia nu sunt discufii. Supus lar vot, procesul verbal este votat cu 14 voturi pentru.
Lucr6rile gedinfei suttt preluate de cdtre preqedintele de gedinfi - domnul Pirvu Aurel.
Ddnsul prezinti <>rdiLnea de zi:
I. Informare pri'vinul' activitateo Serviciul de alimentare cu apd qi conalizare al comunei
Ghidigeni, j udelul Galali
2. Proiect de hotdr'ii're privind rectiJicarea bugetului local al unitd(ii administrativ teritotiale
Ghidigeni pe anul 20t10.
Transmis spre aviz:are comisiilor de specialitate nr. I - Comisia pentru agriculturS, activitAti
economico - financiare, anrt:na.iarea terenului, urbanism qi patrimoniu;
3. Proiect de hot.ilriire privind aprobarea trecerii in domeniul privat al (lnitdlii AdministrativTeriloriale Comuna Glhin\ilgeni o unor suprafele de teren din Comuna Ghidigeni, jude(ul Gula(i
neatribuite de Comisia [-o,:trla de Fond Funciar
Transmis spre aviz:are comisiilor de specialitate nr. I - Comisia pentru agricultura, activit6li
economico - financiare, anu,rna;iarea terenului, urbanism gi patrimoniu;
4. Proiect de holdriire privind alegerea pre;edintelui de Eedinld
Transmis spre aviz:are comisiilor de specialitate nr. I - Comisia pentru agricultur6, activiteti
economico - financiare, anentfarea terenului, urbanism gi patrimoniu; Comisiei nr.2 - Comisia pentru
activi{6{i social-cultu1sl6,, culte, invifimdnt, sdn6tate gi familie, protecfie mediu qi turism gi Comisiei nr. 3 Comisiajuridic6 qi de disciplinE, muncd gi protecfie
5. Diverse
Supus6 la vot orclinr:r;r de zi, este votatd cu 14 voturi pentru.

I se dE cuvdntul <lor:urului primar Eugen fAgACenU pentru aprezentalnformarea privind
aclivitotea Serviciul de uli,ntenlare cu apd Ei canalizare al comunei Ghidigeni, jude(ul Galali, infontrare
ce a tot fost prezentatd in ultimele gedinfe ale Consiliului Local deoarece acest serviciu int6mpin[ probleme
destul de mari din cauza miuragementului defectuos, probleme pentru care va trebui luate solulii.
Domnul primar spllne ;5 raportul ce il va prezenta este o completare a informdrilor ce au fost
prezentate in qedinfele antt:t'ioare, deja pe teren efectudndu-se noi citiri. Ddnsul dd citire persoanelor care
au fost g6site ftrd apomt:tnr, fbri contracte, cu apometre defecte.
In gedin!6 ajunge gi ,Jomnul consilier Acsente Florentin.

Domnul primar sPrlne cd nu s-au fdcut nici mlcar incaslri de 50Yo. Ddnsul spune c6 pentru acei
cetdfi care nu au apometue func{ionale, sistemul de calcul va fi cel de pauqal unde se va line cont de
numIrul de persoane, animiale etc.
TotodatS, ddnsul st,trne cd pentru cei patru angajali ai Serviciului de alimentare cu ap6 qi canallzare
care au fost gisili frrd ttpc,nretre, li se va calcula datorii pe ultimii patru ani gi li se vor face dispozilie de
imputare pe salarii penfi:u a achita datoriile acumulate. Ddnsul da ciiire datoriilor angajafilor rr*i"iului d.
ap6 qi canalizare.
Discufii:
Domnul Mocanu M ihiif6 spune cd tofi trebuie si plSteasc6, inclusiv angaja{ii.
Domnul Zahaia Dru;rintreabi de sistemul de canalizare.
Domnul primar r;ptme cd acum pe ordinea de zi este vorba despre serviciul de alimentare cu apd,
insi c[ va fi finalizat gi siistemul de canalizare atunci se va lua in discufie qi acesta.
Domnul Cotan I'efirrL Valeriu spune c[ ar trebui ftcut6 o verificare la bazine, s6 se vad[ cdtd apd
pleaci de acolo qi spune c[ e de, p6rere c6 ar trebui luate apometre digitale.
Domnul Zaharia Diut spune cd a fost o situafie c6nd un angajat al serviciului, Botez Marian, ar fi
vrut sA taie apa unui cetErfeiur gi domnul primar nu a fost de acord spundnd c6 va pl6ti.
Domnul S5ldvistru 'feodoru Corneliu spune cE dacd tot se schimb apometreme atunci ar trebui
schimbare gi contractele cu noi clauze.
Domnul primar spune cil, contractele au fost incheiate avdnd labaza regulamentul ce a fost apr6bat
in2016.
Domnul Zaharia D ln slrune cd a depus gi ddnsul cerere pentru a se racorda la refeaua de ap[ la
ferma de pui de la Gdrbc,vi, cerere ce nu s-a aprobat.
Domnul primar spllne r;6 acolo nu figureazd a fi o ferml de pui ci o exploatafie agricol d, dacd,
aceasta exist6 ar trebui 'inrogistratd la primdrie. Totodatd ddnsul spune cd aceastaierere a fost depus5 in
starea de urgenf6 atunci r:6rrd. erra necesar asigurarea apei pentru cet6feni qi apoi pentru ferme.
Domnul Axenie l)etricl spune cE la sigilarea apometrelor ar trebui folosit ofel ca s6 nu rugineasc6 in
timp.
Domnul cotan Pr:tru valeriu intreabI cum vor proceda institu{iile.
Domnul primar sput:tt, cii acestea au apometre qi vor pl6ti de acum incolo.
Domnul Cotan Pltr"r Va.leriu spune cE domnul Zaharia Dan ar fi putut fi racordat la refeaua de apd
ca gi persoandfizicd, mai al:,s cii noi avem racordali gi persoane care sunt cu domiciliul in sat Negrileqti.
Domnul primar spur:tp cii domnul Zaharia Dan are domiciliul in sat T6lpigi, comuna Ghidigeni gi nu
in sat Gdrbovif unde acesta li,pune cd figureazii ferma de pui.
Nu mai sunt alte,Jisor.r{ii.
Supus[ la vot, Initorutonea privind activitatea Serviciul de alimentore cu apd Si canalizare ol
comunei Ghidigeni, judelul Galoli, este votatd cu 15 voturi pentru.
Urmdtorul punct de 1re ordinea de zi, Proiect de hofirAre privind rectilicareo bugetului local al
unitdlii administrativ tefitot,iale Ghidigeni pe anul2020, este prezentatde cdtri doamna contabil Cojooaru
Claudia.
D6nsa spune cd ttu s-au primit bani qi se vor face modificdri pe capitole pentru buna funcfion&re.
Doamna contabilii sl)une ci a fost primitd suma de 338.000 lei doar pentru amenajarea grupurilon
sanitare la unitdlile de inv6fii.m6.nt, conform Hotdrdrii de Guvern nr.479ll6 iunie 2020 piirina-r.i artizarea

unor sume din transferurri dlin bugetul de stat c[tre bugetele locale, prevdzute in bugetul Ministerului
Educa{iei gi Cercet6rii, perrrtru finanfarea in anul 2020 a unor cheliuieli de capital ale unit6lilor de
inv6fdmint preuniversita: d :: stal.
Disculii:
Domnul Mocanu Miih[i!6 intreabl de ce au fost prevdzu{i iar bani pentru demolarea qcolii do la
Tdlpigi.

Domnul primar splllre cd este vorba de diferen{6, devizul fiind de 25000 lei, aceasta fiind gi foarte
greu de demolat.
Nu mai sunt alte diir;utii.
Supus la vot, Proie',ctul de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al unifdfii administrativ
teriloriale Ghidigeni pe a'ntul 2020, este votat cu 15 voturi pentru.
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobarea trecerii in domenial
priva ol Unitdlii Adminis:'li,ativ-Teritoriale Comuna Ghidigeni o unor'suprafe(e de reren din Comunu
Ghidigeni, iude(ul Golayi rteatribuite de Comisia Locala de Fond Funciar, astl prezentat de cdtre domnul
viceprimar, Pirvu Aurel. Diirrsul spune unde sunt suprafefele de teren.
Doamna secretar gertera.l spune cd avem gi adresa de la OCPI Galafi prin care este precizat cd aceste
suprafege de teren nu fa<: prmte rlin rezeryade la Legea 165.
Nu sunt discufii.
Supus la vot, Proieatul de hotdrfire privind aprobarea trecerii in domeniul privat al (Inifftii
suprafe(e de teren din Comuna Ghidigeni, iuA"lut
Administrativ-Teritoriale (.',s1nvno Ghidigeni
-a:tnor
Gala(i nealribuite de Ca,m,i,s'ia tr-ocala de Fond Funciar,iste votat cu 15 voturi pentru.
Se dd citire urmEtol'tllui punct de ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind alegerea preSedintelui
de Eedinld.

Se fac propuneri p,ontru preqedinte de gedinf[ pentru urmdtoarele trei luni (iulie

-

august -

septembrie).
Doamna Oancea Dorina il propune pe domnul Neagu Claudiu Cosmin, propunere votat6 cu 14
voturi pentru qi I ab{inerr:r(Nr:agu Claudiu Cosmin).
Supus la vot, Proittt:tul de hotdrdre privind alegerea pre;edintelui de Eedinld, este votat cu 15

voturi pentru.
Diverse:
Sunt prezentate adrersrele qcolilor Ghidigeni gi Tdlpigi prin care solicit[ decontarea navetei cadrelpr
didactice. Supuse la vot, ce k: dour adrese sunt votate cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd c;err:,rca domnului Bairam Alin care solicitd concesionarea suprafefei de teren pe
care are construiti casa.
Supus6 la vot, cet en:ri:t este votatI cu votat[ cu 15 voturi pentru.
Este prezentatl cererrea domnului Pandele Ionu{ care solicita preluarea contractului de concesipne

de la Moldovanu care a renunfat la contract.
Supusa la vot, celer(:,i:r este votata cu votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezentatd s)rerpa domnului Fdcil6 Vasile - crescdtor de animale care soliciti inchirierea Unei
suprafefe de circa 2,5 - 3 ha rJin vecindtatea sa.
Domnul viceprimar spurre cd acolo sunt aproximativ 1,30 ha teren disponibil.
supus[ la vot, cereroi]r este votatd cu votatd cu 15 voturi pentru.
Este prezentatl cert:t'ea doamnei Leca Andreea care solicitl scutirea de la plata chiriei spafirfllui
barului pe care il administrr:azEr pentru perioada 18.03.2020 01.06.2020 pe perioada declarati stare de
urgene|i in care acesta n-a li;rnctionat.
Domnul primar spung c[ potrivit qt. X alin. (l) din OUG nr. 2912020 ,,pe durata stdii de urgewfd,
intreprinderile mici Si miilocii, tz,stfel cum sunt deJinite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea tnfiinldrii Si denoltdrii
intreprinderilor mici Si miilo<:ii, t:u moditicdrile si completdrile ukerioare, care Si-au intrerupt activitaiea total iau partiql in
baza deciziilor emise de autoritd:l'.ile ltublice competente, potrivit legii, pe perioada stdrii de urgenld decretate si cari deyin
certiJicatul de situalie de urgenll emi's de Ministerul Economiei, Enirgiei si U"diutui de Afaceri, beneJiciazd de'amdnarep la
platd pentru serviciile de utilitdli ' electricitate, gaze noturale, apa, servicii telefonice qi de"internet, precum qi de amdnare, la
platd a chiriei pentru imobilul cu llestinqlie de sediu social qi de iedii secundarei,.
To[i cei l5 consilieri sunt de acord cu amdnarea plIfii conform OUG nr. 2gl20ZO.
se fac propuneri l,entru teme de gedin]6 pentru urmdtoarele trei luni:
Luna iulie: Inforntaro privind activitatea Clubului Sportiv Muncitorul Ghidigeni.

-

Luna august: Inlbrlrrare privind activitatea Cabinetului veterinar.
Luna septembrie,: I r,[ormare privind activitatea Dispensarului Uman.

Domnul Mocantt hlliihajifa doregte si ridice problema imaqului de pe Valea lu'Mogu unde s-a
oamenii facdnd scandal.
Domnul primar r;pu rne c6 ar trebui ca oamenii sr faci sesiz[ri.
Domnul Mocanur Ivtih6ita spune cr sesizare se poate numi c6 a spus el acum.
Domnul primar sipulne c[ ar trebui fEcut6 in scris.
Domnul Balan N{arii:rn lipune cd" a avutproblema cdnd a cosit lucerna unde i-a fost aruncat
ea.

in incheiere domnul prirmar intreabd consilierii dacd sunt de acord cu demararea procedurilor p tru
--- --r -' - -t
propunerea domnului primilr este votat6 cu l4 voturi pentru gi I ablinere ldotan petru Valeriu).

vot,

Finalizdndu-se prol:,lemele din ordinea de zi este declaratd incheiat6 qedinfa.
Drept pentru ca,re rs-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemnr
Preqredirnte de

Aurel

qedirlfii,

fiRvtr

Secretar Gene
Eliza POPA

zd,

