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PROCES VERBAL

incheiat in gedinfa :::<traordinar6 cu caracter de indatS a Consiliului Local Ghidigeni din data de 26
august 2020.
In urma efectu6rii z.grelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul general al comunei, se anun!6
prezenla a l2 consilieri ,lin tota.lul de l5 ce compun Consiliul Local, lipsesc domnii Axenie Petric[ Marian,
Cotan Petru Valeriu gi Pcpa Paul. Ca invitat la qedinfd participd doamna Cojocaru Claudia - consilier
contabil.
$edin{a este statuta:ii. qi este declaratl deschisd.
Sunt informafi crnr;ilierii cd in conformitate cu prevederile art. 133 alin. ( l) din OUG nr. 5712019
Partea I privind Codul itrlministrativ a fost convocat Consiliul Local in qedinfl ordinard conform
Di spoziliei primaru lui n;: .,t'.26 /25 .08.2020.
Lucrdrile gedinfei s lnt prreluate de cdtre pregedintele de gedinld - domnul Neagu Claudiu Cosmin.
D6nsul prezintd ord inea de zi:
1. Proiect de hotilriire p'rivind rectijicarea bugetului local al unitdlii administrativ teritoriale
Ghidigeni pe anul 20::!0.
Transmis spre avi::ilre comisiilor de specialitate nr. I - Comisia pentru agricultur[, activit[1i
economico - financiare, anr.,;)na.iarea terenului, urbanism gi patrimoniu;
2. Proiect de hotdr,ii're privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu
apa al comunei Ghidigeni, in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6) din Legea serviciului public
de alimentare cu apd Ei,ie canalizare nr.241/2006 Ei art.ll6 alin. (l) din Ordinul PreEedintelui
A.N.R.S.C. nr.88/2017 si u cotei de dezvoltare pentru creSterea calitdlii serviciilor publice de alimentare
cu apd
Transmis spre avi::rlre comisiilor de specialitate nr. I - Comisia pentru agriculturd, activitAtri
econ<rmico * financiare. attrenttjarea terenului, urbanism qi patrimoniu; Comisiei nr.2 - Comisia pentru
activit6(i social-culturak:, cu.lte, inv[fdmdnt, sdnitate qi familie, protecfie mediu qi turism qi Comisiei nr. 3 Comiisia juridicd gi de disciiplinr6, muncl gi protec{ie social6, protec(ie copii, tineret qi sport.
Supus6 la vot onlin,:ir de zi, este votatd cu 12 voturi pentru.

I se dI cuvdntul <loe.rnne,i Cojocaru Claudia - consilier contabil pentru a prezenta Proiectul de
hotdrdre privind rectificar,ea bugetului local al unitdlii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul
2020.
Ddnsa spune cd itu l.ost primite sume de bani pentru asisten(ii personali qi dd citire adresei primite.
Totodatd spune cE in conformitate cu OUG nr.912020 s-au primit sume de bani pentru elevii din
qcoli pentru masa cald6, mr)mentan primindu-se doar pentru $coala Gimnazial5 nr. I Ghidigeni.
Ddnsa spune cd se vor mai face anumite rectific[ri, pe anumite capitole: se vor mai aloca bani la
capitolul alegeri, sume pentru proiectul: amenajare spatiu de joaca sat Ghidigeni, sume pentru proiectul
extindere iluminat publir: unCe itrebuie pldtili diriginli de qantier. Ddnsa spune cd se va majora ;i la serviciul
de alimentare cu ap5 qi canaliza.re.

Discutii:
Domnul primar spr.lr:le r:5 rectificarea constd in sumele primite pentru asistenli personali. Ddnsul
spune cd proiectul cu qcolilr,: se, va implementa incepdnd cu luna septembrie. Totodat[, d0nsul spune cd se
doregte a se face, in zonit cr:,ntral6, un los de joacd pentru copii gi un spa{iu de recreere.

Nu mai sunt alte dir;r:;utii.
Supus la vot, Proiec'tul de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al unitdlii udministrativ
teritoriale Ghidigeni pat onul 2020, este votat cu 11 voturi pentru gi I abfinere (Mocanu Mihailfl).
Urmdtorul punct de re ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobarea pierderilor
tehnologice din sistema:l a'e' oltimentore cu apa al comunei Ghidigeni, tn conformitate cu prevederile art.
36, alin. (6) din Legea se'rvic,iului public de ulimentare cu apd Ei de canalizare nr. 241/2006 Ei art.lI6
alin. (1) din Ordinul .Pre:;tedintelui A,N,R.S,C. nr.88/2017 Ei a cotei de dezvoltare pentru cresterea
colitdlii serviciilor publice'de,olimentare cu apd, este prezentat de cdtre domnul viceprimar, Piruu Aurel
care spune cd pentru fun dantentarea consumului de apd este necesard qi aceastl hotdrdre, in conformitate cu
prevederile legale, aceastl hotlrdre fiind solicitatd de citre ANRSC Bucuregti.
Domnul primar lipune ci la anumite perioade trebuie transmis la ANRSC o justificare a modului de
consum al apei.

Domnul Zaharia Dan spune cd ar trebui ca in gedin(6 s[ vin[ angaja(ii serviciului pentru a explica
unde sunt aceste pierderi.

Domnul Mocanu V.iJrdi[6 solicitd acelagi lucru.
Domnul primar spllne cd timp de trei luni, pe ordinea de zi a qedin{elor de Consiliu, a fost in
discutie problema serviciulrui qi domnii consilieri nu au solicitatprezenla angajafilor, acum pe ordinea de zi
fiind in discu{ie alte tenre. '.fot,cdatd, ddnsul spune ci mereu cdnd au fost prezenfi in gedin}6 responsabilii
serviciului nu au fost intretrilli rriciodatd de problemele care sunt.
Domnul Radu Ionol spune cd domnul primar are dreptate gi cd angajalii trebuiau chemali atunci
cdnd pe ordinea de zi a Ibs- i.nformarea privind activitatea serviciului.
Supus la vot, P,noiectu,l de hofirAre privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de
alimentare cu apa al conutnei Ghidigeni, tn conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6) din Legea
serviciului public de allime'nta're cu apd;i de conalizare nr.24l/2006;i art.Il6 alin. (1) din Ordinul
Preqedintelui A.N.R.S.C. rn".8ll/2017 Ei a cotei de dezvoltare pentru creSterea calitdlii serviciilor publice
de alimentare cu apd, erstr: votat cu 6 voturi pentru (Acsente Florentin, Neagu Claudiu Cosmin, Oancea
Dorina, Pirvu Aurel, R.adu Ionel gi Sildvdstru Teodoru Corneliu) gi 6 ab{ineri (Balan Marian. Co.ia
Maricel, Chi{iga Gianint Fr:llicia, Hristea Costache, Mocanu MihAitA qi Zaharia Dan).
Finaliz6ndu-se p,rorlem.ele din ordinea de zi este declaratd incheiati gedinta.
Drept pentru care r;-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneazil,
PreEedinte de qedi n(ii,

Cllaudiu Cosmin N[,A(.;U

Secretar General,

Eliza POPA

