ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 11412/10.11.2020
PROCES VERBAL
Încheiat în şedinţa extraordinară cu caracter de îndată a Consiliului Local Ghidigeni din data de 6 noiembrie
2020.
În urma efectuării apelului nominal al consilierilor de către secretarul general al comunei, se anunță
prezența a 13 consilieri locali și cei 2 supleanți ce vor depune jurământul în cadrul ședinței de astăzi.
Ședința este statutară și este declarată deschisă.
Sunt informați consilierii că în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 Partea I
privind Codul administrativ a fost convocat Consiliul Local în ședință extraordinară cu caracter de îndată conform
Dispoziției primarului nr. 2/05.11.2020
Secretarul general al comunei Ghidigeni spune că în data de 23 octombrie 2020 au depus jurămânrul 13
consilieri locali din totalul de 15, astfel Consiliul Local Ghidigeni a fost legal constituit, fiind emis Ordinul
Prefectului Județului Galați nr. 484/26.10.2020. Doamna secretar general dă citire Ordinului Prefectului.
Totodată, dânsa menționează că în cadrul aceleeași ședințe a depus jurământul și domnul primar Eugen
TĂBĂCARU.
În continuare doamna secretar general dă citire Încheierii Judecătoriei Tecuci din data de 02 noiembrie 2020
prin care sunt malidate două mandate a consilierilor supleanți: Coja Maricel – PSD și Heltianu Byll-Gigi - PNL.
Înainte de depunerea jurământului de către cei doi consilieri supleanți se va intona inmul național.
Cei doi consilieri: domnul COJA MARICEL și domnul HELTIANU BYLL-GIGI depun jurământul.
Doamna secretar general spune că acum Consiliul Local Ghidigeni este constituit din toți cei 15 consilieri
locali, număr stabilit prin Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 282 din 14 iulie 2020, conform art. 112 alin. (1)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni.
Domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu o propune pe doamna Oancea Dorina. Nu mai sunt alte propuneri.
Supusă la vot propunerea este votată cu 15 voturi pentru.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință este votat cu 15 voturi
pentru.
Lucrările ședinței sunt preluate de către președintele de ședință – doamna Oancea Dorina.
Dânsa prezintă ordinea de zi:
1. Depunerea jurământului de către consilierii supleanți
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei
Ghidigeni, județul Galați
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei mixte care are ca obiect organizarea
votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care
Consiliul local stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”
5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Ghidigeni, județul Galați
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Asigurarea dreptului la educație de calitate
bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati in
contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2”
7. Propunere cumpărare spațiu în vederea extinderii Școlii Gimnaziale Gefu.
Supusă la vot ordinea de zi, este votată cu 15 voturi pentru.
Este prezentat Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al comunei Ghidigeni, județul Galați.
Se fac propuneri pentru fiecare comisie.
1. Comisia nr. 1 – Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea
teritoriului si urbanism şi patrimoniu
Domnul Radu Ionel îl propune pe domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu. Propunere votată cu 15 voturi
pentru.

Domnul Coja Maricel îl propune pe domnul Cotan Petru Valeriu. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu îl propune pe domnul Heltianu Byll-Gigi. Propunere votată cu 15
voturi pentru.
Domnul Zaharia Dan îl propune pe domnul Bădiță Marian. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Domnul Pîrvu Aurel îl propune pe domnul Radu Ionel. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Astefl comisia numărul 1 – Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea
teritoriului si urbanism şi patrimoniu, va fi formată din:
Nume și Prenume
Sălăvăstru Teodoru Corneliu
- Cotan Petru Valeriu
Heltianu Byll-Gigi
Bădiță Marian
Radu Ionel

Formațiunea politică
PNL
PSD
PNL
Pro România
PNL

2. Comisia nr. 2 – Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și
sport
Domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu o propune pe doamna Oancea Dorina. Propunere votată cu 15 voturi
pentru.
Domnul Cotan Petru Valeriu o propune pe doamna Chițiga Gianina Felicia. Propunere votată cu 15 voturi
pentru.
Domnul Popa Paul îl propune pe doamnul Neagu Claudiu Cosmin. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Domnul Neagu Claudiu Cosmin îl propune pe domnul Pîrvu Aurel.Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Domnul Cotan Petru Valeriu îl propune pe domnul Coja Maricel. Propunere votată cu 0 voturi.
Domnul Bădiți Marian îl propune pe domnul Botez Ay Petrișor. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Astefl comisia numărul 2 – Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie
și sport, va fi formată din:
Nume și Prenume
Oancea Dorina
Chițiga Gianina Felicia
Neagu Claudiu Cosmin
Pîrvu Aurel
Botez Ay Petrișor

Formațiunea politică
PNL
PSD
PNL
PNL
Pro România

3. Comisia nr. 3 – Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială,protecție copii și
tineret, protecția mediului și turism
Domnul Neagu Claudiu Cosmin îl propune pe domnul Popa Paul. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Domnul Sălăvăstru Teodoru îl propune pe domnul Acsente Florentin. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Domnul Cotan Petru Valeriu îl propune pe domnul Mocanu Mihăiță. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Domnul Bădiță Marian îl propune pe domnul Zaharia Dan. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Doamna Chițiga Gianina Felicia îl propune pe domnul Coja Maricel. Propunere votată cu 15 voturi pentru.
Astefl comisia numărul 3 – Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială,protecție copii
și tineret, protecția mediului și turism
Nume și Prenume
Formațiunea politică
Popa Paul
PNL
Acsente Florentin
PNL
Mocanu Mihăiță
PSD
Zaharia Dan
Pro România
Coja Maricel
PSD
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Ghidigeni, județul Galați, este votat cu 15 voturi pentru.
Se dă citire următorului punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei
Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul local stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”.
Se fac propuneri pentru component comisiei mixte.
Domnul Cotan Petru Valeriu o propune pe doamna Chițiga Gianina Felicia. Propunere votată cu 15 voturi
pentru.

Domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu îl propune pe domnul Neagu Claudiu Cosmin. Propunere votată cu 14
voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mocanu Mihăiță).
Domnul Radu Ionel îl propune pe domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu. Propunere votată cu 14 voturi
pentru și 1 vot împotrivă (Mocanu Mihăiță).
Domnul Bădiță Marian îl propune pe domnul Zaharia Dan. Propunere votată cu 3 voturi pentru.
Cei trei memebri propuși merg într-o altă sală pentru a stabili cine va fi președintele comisiei.
Astfel comisia mixtă va fi formată din:
Nume și Prenume
Funcția în comisie
Formațiunea politică
- Neagu Claudiu Cosmin
președinte
PNL
- Chițiga Gianina Felicia
membru
PSD
Sălăvăstru Teodoru Corneliu
membru
PNL
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei mixte care are ca obiect
organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care
Consiliul local stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”, este votat cu 15 voturi pentru.
Este prezentat următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului
comunei Ghidigeni, județul Galați.
Se fac propuneri pentru viceprimar.
Domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu spune că din partea grupului de consilieri PNL va fi propus domnul
Pirvu Aurel.
Domnul Coja Maricel îl propune pe domnul Mocanu Mihăiță – PSD.
Domnul Zaharia Dan îl propune pe domnul Botez Ady-Petrișor – Pro România.
Se scriu buletinele de vot cu cei trei consilieri propuși. Votul va fi secret.
Comisia mixtă verifică buletinele de vot.
Se trece la procedura de vot: fiecărui consilier i se va înmâna câte un buletin de vot unde sunt trecuți toți
cei trei consilieri propuși unde se va tăia cu o linie consilierul / consilierii pe care nu și-l doresc a îndeplini funcția
de viceprimar.
S-a terminat votul drept pentru care comisia mixtă va începe numărătoarea voturilor.
În urma votului exercitat a rezultat următorul rezultat:
PÎRVU AUREL – PNL – 8 voturi pentru;
MOCANU MIHĂIȚĂ – PSD – 7 voturi pentru;
BOTEZ ADY-PETRIȘOR – Pro România – 0 voturi.
Având în vedere cele menționate viceprimarul ales al UAT Comuna Ghidigeni este domnul Pîrvu Aurel.
Domnul Pîrvu Aurel le mulțumește tuturor pentru încrederea acordată.
Domnul viceprimar spune că atribuțiile acestuia vor fi stabilite prin dispoziție.
Se va lua o pauză pentru ca să fie analizat următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului “Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale
pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS
CoV2” de către toți consilierii locali și avizate de către cele două comisii: Comisia numărul 1 – Comisia pentru
agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism şi patrimoniu și Comisia nr. 2 –
Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.
Se reia ședința, iar domnul primar va prezenta proiectul de hotărâre.
Dânsul spune că împreună cu școlile s-a făcut necesarul de echipamente. Dânsul spune ce se poate
achiziționa: laptopuri, camera web, proiectoare, table interactive, tablete grafice etc.
Dânsul spune că va fi o contribuție și de la bugetul local, de 2%.
Domnul Cotan Petru Valeriu întreabă ce copii sunt luați în calcul?
Domnul primar spune că cei înscriși.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Asigurarea dreptului la educație de
calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati in contextul
crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2”, este votat cu 15 voturi pentru.
Următorul punct de pe ordinea de zi, Propunere cumpărare spațiu în vederea extinderii Școlii
Gimnaziale Gefu este prezentat de către domnul primar, Tăbăcaru Eugen.
Dânsul spune că lângă Școala Gefu este un teren proprietatea Consiliului Local Ghidigeni, teren ce este
concesionat domnului Ceapă Alin și pe care există construită o casă plus anexe. Construcția și anexele sunt scoase
la vânzare de către proprietar drept pentru care se ia în calcul achiziționarea acestora, deoarece având în vedere că
terenul este exact lângă școală se poate face o extindere. Prețul solicitat de către proprietar este de 30.000 lei.
Domnul primar spune că vrea să știe dacă consilierii își dau acordul deoarece există o întreagă procedură:
ridicări topo, carte funciară etc.

Discuții:
Domnul Neagu Claudiu Cosmin spune că este necesară această extindere.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune că ar trebui construită o altă clădire.
Supusă la vot, Propunerea de cumpărare a unui spațiu în vederea extinderii Școlii Gimnaziale
Gefu, este votată cu 11 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (domnul Mocanu Mihăiță, domnul Bădiță Marian,
domnul Botez Ady Petrișor și domnul Zaharia Dan).
Datorită caracterului urgent, se vor discuta și adresele Școlilor prin care solicită doi reprezentanți ai
Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de Administrație al școlii și un membru pentru Comisia de
Evaluare și Asigurare a Calității.
Scoala Gimnazială Ion Creangă Tălpigi:
Consiliul de Administrație:
Doamna Chițiga Gianina Felicia îl propune pe domnul Cotan petru Valeriu. Propunere votată cu 15 voturi
pentru.
Domnul Neagu Claudiu Cosmin îl propune pe domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu. Propunere
votată cu 15 voturi pentru.
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității:
Domnul Sălăvăstru Teodoru Corneliu îl propune pe domnul Heltianu Byll-Gigi. Propunere votată cu 15
voturi pentru.
Scoala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni:
Consiliul de Administrație:
Domnul Zaharia Dan îl propune pe domnul Bădiță Marian. Propunere votată cu 5 voturi pentru.
Domnul Radu Ionel îl propune pe domnul Pîrvu Aurel. Propunere votată cu 8 voturi pentru.
Domnul Neagu Claudiu Cosmin îl propune pe domnul Popa Paul. Propunere votată cu 8 voturi pentru.
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității.
Domnul Neagu Claudiu Cosmin îl propune pe domnul Coja Maricel. Propunere votată cu 15 voturi
pentru.
Finalizându-se problemele din ordinea de zi este declarată încheiată ședința.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Contrasemnează,
Președinte de ședință,

Secretar General,

Dorina OANCEA

Eliza POPA

