ROMANTA

JUDETUL GALATI
COMUNA GIIIDIGENI
CONSILIUL LOCAT,
Nr. 7617104.08.2020
PROCES VERBAL
incheiat in gedinl,r ordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 31 iulie 2020.
In urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de citre secretarul general al comunei, se anu,ra
prezenla a 14 consilieri dirr totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipsegte domnul Zaharia Dan. Ca
invitat la qedin!6 participi dc'amna Cojocaru claudia - consilier contabil.
$edinfa este statutariigi este declaratd deschisd.
Sunt informa(i ccnsilierii cd in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (l) din OUG nr. 57121;)lq
Partea I privind Codul administrativ a fost convocat Consiliul Local in gedin{d ordinard conlbrrn
D i spozi{iei primarului nr, ( rit}I 2 4.07 .2020 .
Este supus spre aprobare procesul verbal de la gedinta anterioar6 din data de29.06.2020, asupra
clruia nu sunt disculii. Strptu', la vot, procesul verbal este votat cu 14 voturi pentru.
LucrErile gedinfei surt preluate de cdtre pregedintele de gedin![ - domnul Neagu Claudiu Cosmip.
D6nsul prezintd ordinea,Je zi:
I. Informore privindt activitatea Clubului Sportiv Muncitorul Ghidigeni.
2. Proiect de hotd'rAr,t privind rectiJicarea bugetului local ul unitdlii administrativ teritoriale
Ghidigeni pe anul 2020.
Transmis spre avizit.re oomisiilor de specialitate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activitali
economico - financiare, am::najarea terenului, urbanism gi patrimoniu;
3. Proiect de hotdrAre pfivind modiJicarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"Realizare poduri, podele, .pasuje ;i punli pietonale satele Slobozia Corni, Tdlpigi, Tdptdu, GhidiS;ani,
Gefu, Comuna Ghidigen i, 1' adel ul Galali,,
Transmis spre aviziu'e comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultur6, activilali
economico - financiare, am.:najarea terenului, urbanism gi patrimoniu;
4. Proiect de hofirAle privind aprobarea Organigramei;i a Statului defunclii ul aparatului de
specialitate ol primarului c,:ttnunei Ghidigeni, judelul Gatali
Transmis spre al'iziu'e comisiilor de specialitate nr. I - Comisia pentru agriculturi, activitati
economico - financiare, antc:najarea terenului, urbanism gi patrimoniu; Comisiei nr.2 Comisia pentr.u
activildti social-culturale, cu lte, llnvdtdm6nt, sdndtate gi familie, protectie mediu qi turism qi Comisiei nr. 3
Comisiajuridic[ qi de dir;ci)].inir, muncd gi proteclie
5. Diverse
Supusi la vot ordinea de zi, este votatd cu 14 voturi pentru.

I se dd cuvdntul d<lmnului Acsente Florentin - director interimar al Clubului Sportiv Muncitorul
Ghidigeni pentru a prezenta.lnfa,rmarea privind activitatea Clubului Sportiv Muncitorut Ghidigeni.
Domnul Acsente Floretttin prezintd detaliat situalia cheltuielilor efectuate la Clubul Sporrtiv
(cheltuielile efectuate cu pr:,:'sonalul, cu jucltorii, combustibilul consumat, plata arbitrilor, cheltuieli clc
intrelinere etc.).
Discutii:
Domnul Cotan Petru Valeriu intrebd ce sum[ a fost aprobatl de cltre Consiliul Local la inceputul
anului?

Domnul primar

spurn,J

cii a fost aprobatd suma de 70.000 lei insd pdnd acum s-au cheltuit mult nriri

putin.
Nu mai sunt alte <lis::u(ii.
Supusd la vot, Infor,nnat'ea privind activitatea Clubului Sportiv Muncitorul Ghidigeni, este votata
cu 14 voturi pentru.
Urmdtorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului locul ul
unitdlii administrativ tefitariale Ghidigeni pe anul2020, este prezentat de cf,tre doamna contabil Co.iocaru
Claudia.
Ddnsa spune cd nu s-ilu primit bani ;i se vor face modificdri pe capitole pentru buna funcf ionare.
Referitor la suma repartizatd pentru bazinele de la gospoddria de apd - domnul primar spune ca
dacd se frcea doar intrefine:c: atunci plata trebuia lEcut[ de cltre Serviciul de alimentare cu ap[, iar var:itanta
pentru a plSti Consiliul L,ocal era s[ se facd reparalii, mai ales gtiindu-se situa{ia serviciului.
Domnul Mocanu N/tih[itA propune ca in urmdtoarea gedinli a Consiliului Local Ghidigeni si flur
prezenli tofi angajalii de la srlrviciul de alimentare cu apd gi canalizare. Toli, cei l4 consilieri locali sunt de
acord cu acest lucru.
Nu mai sunt alte Jisr:,utii.
Supus la vot, Proiec:itul de hofirire privind rectiJicarea bugetului local al unitdlii administrativ
teritoriale Ghidigeni pe a,,,t,ul 2020, este votat cu 13 voturi pentru gi I ab(inere (Mocanu MihAite).
Urmdtorul punct de 6re ordinea de zi, Proiect de hofirAre privind modificarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul "Realizare poduri, podele, pasaje qi punli pietonale satele Sloboziu
Corni, Tdlpigi, Tdpldu, G'llidi,geni, Gefu, Comuna Ghidigeni, jude(ul Gala(i", este prezentat de catrc
domnul primar, Eugen TSbrir,::aru.
Domnul primar Spr;ne r:5in septembrie 2019 s-a facut o modificare in conformitate cu OIJG ll1
ins[ in urma verificdrilo.: efi::ctuLate s-a constatat o gregeal5 de calcul, drept care se va face o noui hotdrarc
cu sumele actualizate cor:ecl. in r;onformitate cu OUG 114.
Domnul Cotan Pr:tru Valeriu spune ca ar trebui facute trotuare si in zona Iosif-Florea.
Domnul primar spu:le ca trotuarele fac parte din alt proiect nu din acesta.
Nu sunt alte disculii,
Supus la vot, Proiectul de hofirire privind modi/icarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul "Realizare podt.u"i, pode(e, pasaje qi punli pietonale sstele Slobozia Corni, Tdlpigi, Tdplirtt,
Ghidigeni, Gefu, Comuna l.)hidigeni, judelul Galali" este votat cu 13 voturi pentru gi I ab{inere (Ciotirrr
Petru Valeriu).
Urm[torul punct dr: pe ordinea de zi, Proiect de hofirAre privind aprobarea Organigramei qi ct
Stotului de funclii al qoatutului de specialitate ol primarului comunei Ghidigeni, judelul Galali, cste
prezentat de c[tre secrefitrul general al UAT, Popa Eliza.
Ddnsa spune cd rnolificarea consta la Polilie Locald care va fi constituit[ ca;i Compartiment nu ca
qi Serviciu a$a cum a fost numit anterior deoarece pentru a fi constituit serviciu mai este necesar un post:
cel de gef serviciu.. Totoda:ii se va actualiza ;i statul de func(ii.
Supus la vot, Proit,t:tul de hofirAre privind aprobarea Organigramei Ei a Statului de funclli ul
aparatului de specialitrtte ,al ,orimarului comunei Ghidigeni, jude(ul Gala(i, este votat cu 1l vo[uri
pentru qi3 abfineri (M,:cruru llih[it[, Cotan Petru Valeriu gi Chiliga Gianina Felicia).
Diverse:

Este prezentatd r;ererea domnului Neagu Nicuqor care solicitd scutirea de la plata impozitulLri pc
mijloc de transport, avArLd r;r:r!ia cu grad de handicap
Supus[ la vot, cerere,a el;te votatd cu votati cu 14 voturi pentru incepdnd cu I august 2020.

Este prezentatl cr:r'erea domnului Cobzaru Dolea care solicitd renun{area
concesiune pe care are conr;,truit5 cas6, din motive financiare.
Supus6 la vot, cerete,a erite votatd cu votatf, cu 14 voturi pentru.

la

contractul

dr--

Este prezentati cert:t'ea domnului Dulu DInu{ care solicit preluarea contraclului de concesiunc ir
domnului Cobzaru Dolea..
Supus[ la vot, cet'er0i] este votat[ cu votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd cer(rrea domnului Cazacu Toderel care solicit concesionarea terenului pe care arc
construitd casa.
Supusd la vot, cerere.r este votati cu votatd cu 14 voturi pentru.
Este prezentatd ct:reroa d.omnului Cucog Maricel care solicitd un loc de cas6 in punctul Sonda.
Domnul viceprimar spurre cd este o suprafald de teren acolo insl sunt anumite probleme.
Se solicit sd revinI clrlpd clarificarea situa{iei din teren.
Este prezentatd cr:rer,la domnului Chiri![ Adrian-GeorgicI care solicitir concesionarea suprafb{ei clc
teren din fa(a proprietafii in r,'ederea construirii unei locuinle.
Deoarece in zonil solicitatd este o zon[ inundabil[, nu se poate aproba concesiunea in vedcrca
construirii unei locuinfe, ci C,rar inchirierea terenului in alte scopuri.
Tofi consilierii nu sunt cle acord cu concesiunea, fiind zona inundabilS.
Este prezentatd cerr::reer doamnei Mititelu Maria care solicit inchirierea terenului de l6ngi
proprietatea sa, in GridirLa l:loiereasc[.
Explicl domnul v ic<:trtrintar care spune c[ acolo este vorba qi despre o cale de acces.
Se aprobd inchirierea dorlr dupl verificarea din teren.
Este prezentati cr:rer,;:a domnului Biclea Viorel care solicitd inchirierea locuinlei de intervenlic clin
sat Ghidigeni, str. Chrissovoloni, bl. 87, et.2, ap. 6 gi totodati plata chiriei din anii anteriori gi pdrrd in
prezent insd fErd penalitlgi.
Domnul primar srpune oE nu i s-au incasat banii deoarece nu avea nici un contract de inhiriclc
incheiat cu Primiria.
Domnul Cotan Pe:tnL Valeriu intreabd dacd i s-a deschis acliune in instanli.
Domnul primar sl)unc:cd acesta rcfuzd si elibereze apartamentul, delindndu-l in mod abuzit.
Domnul Cotan Pe:trtL 'Valeriu spune sd i se facd acliune in instanlI.
Supusd la vot, cererea privind inchirierea este votat6 cu I vot pentru (Mocanu MihAitA), 7 voturi
impotrivl (Acsente Florent.in, t\xenie Petrica Marian, Oancea Dorina, Pirvu Aurel, Popa Paul, Radu Icrnr:l
qi S[l5vdstru Teodoru C,)rr€:liu.) gi 6 ab(ineri (Balan Marian, Coja Maricel, Cotan Petru Valeriu, Chilig.a
Gianina Felicia, Hristea (lor;1.achLe qi Neagu Claudiu Cosmin).
Referitor la plata re:;tant[, aceasta va fi stabilitd de cdtre instanld deoarece nu se pot incasa sunre
atdta timp cat nu a existtrt inche:iat un contract de inchiriere, mai ales c5 apartamentul este definut in nnod
abuzit, dumneavoastrd arzdnrl lo,:uin{6 proprietate personald in Tecuci ;i spafiu de locuit in spatele posturlui
de politie.

Alte probleme:
Domnul Mocanu Mitrdilii ridicl iar problema utilajelor l[sate in drum de cdtre $andru Cristian.
Finalizdndu-se plobl,::mele din ordinea de zi este declaratd incheiat[ qedinla.
Drept pentru care ii-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemnear.I,
Preqedinte de qedinL{i,

Claudiu Cosmin

NE,,\.C;l{J

Secretar General.

