ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 12092/02.12.2020
PROCES VERBAL
Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ghidigeni din data de 26 noiembrie 2020.
În urma efectuării apelului nominal al consilierilor de către secretarul general al comunei, se
anunță prezența a 15 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local. Ca invitat la ședință participă
doamna Cojocaru Claudia – consilier contabil și doamna Căpățînă Ana – consilier contabil.
Ședința este statutară și este declarată deschisă.
Sunt informați consilierii că în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 57/2019
Partea I privind Codul administrativ a fost convocat Consiliul Local în ședință ordinară conform
Dispoziției primarului nr. 25/19.11.2020.
Este supus spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară de la ședința extraordinară cu
caracter de îndată din data de 06.11.2020, asupra căruia nu sunt discuții. Supus la vot, acesta este votat cu
15 voturi pentru.
Încă de la început doamna secretar general spune că toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de
zi
au fost discutate în ședințele de comisii, deci se va discuta doar acolo unde sunt neclarități.
Totodată, dânsa întreabă pe domnii consilieri locali dacă sunt consilieri locali care vor să se abțină
de la votul unui proiect de pe ordinea de zi, având în vedere art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, privind regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali, articol pe care
secretarul general îl dă citire.
Domnul Coja Maricel și domnul Popa Paul doresc să se abțină de la vot asupra Proiectului de
hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului arabil aflat în administrarea Consiliului
Local Ghidigeni, aceștia intenționând să solicită spre închiriere teren arabil aflat în administrarea
Consiliului Local. Aceștia nu vor mai fi luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii
consiliului local și nu vor avea drept de vot la adoptarea hotărârii.
Lucrările ședinței sunt preluate de către președintele de ședință – doamna Oancea Dorina.
Dânsa prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale
Ghidigeni pe anul 2020.
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și alte taxe
asimilate acestora pentru anul fiscal 2021
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Ghidigeni în Sistemul Naţional
Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de
suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local al comunei Ghidigeni, județul Galați
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: Comisia nr. 1 - Comisia pentru agricultură,
activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu; Comisia nr. 2 –
Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport și Comisia nr. 3 –
Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială,protecție copii și tineret, protecția

mediului și turism
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Ghidigeni, județul Galați
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului arabil aflat în
administrarea Consiliului Local Ghidigeni
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
7. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului local
Ghidigeni în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa
Galați” și acordarea unui mandat special
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: Comisia nr. 1 - Comisia pentru agricultură,
activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu; Comisia nr. 2 –
Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport și Comisia nr. 3 –
Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială,protecție copii și tineret, protecția
mediului și turism
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ghidigeni în
Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: Comisia nr. 1 - Comisia pentru agricultură,
activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu; Comisia nr. 2 –
Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport și Comisia nr. 3 –
Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială,protecție copii și tineret, protecția
mediului și turism
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Ghidigeni, județul Galați
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Serviciului de
Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Ghidigeni, județul Galați
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: Comisia nr. 1 - Comisia pentru agricultură,
activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu; Comisia nr. 2 –
Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport și Comisia nr. 3 –
Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială,protecție copii și tineret, protecția
mediului și turism
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru Școala Gimnazială "Ion
Creangă" Tălpigi și a structurilor acesteia: Grădinița cu Program Normal nr. 1 Tălpigi și Grădinița cu
Program Normal Slobozia Corni, în anul școlar 2021-2022
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: Comisia nr. 1 - Comisia pentru agricultură,
activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu; Comisia nr. 2 –
Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru Școala Gimnazială nr. 1
Ghidigeni și a structurilor acesteia: Școala Primară Gefu Nou, Grădinița cu Program Normal Gefu
Nou, Grădinița cu Program Normal Ghidigeni și Grădinița cu Program Normal Tăplău, în anul școlar
2021-2022
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: Comisia nr. 1 - Comisia pentru agricultură,
activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu; Comisia nr. 2 –
Comisia pentru activițăți social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Comuna Ghidigeni a
proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" conform Acordului
de Grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4Eu nr. INEA/CEF/WiFi4EU /
2-2019/015561-019698
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;â
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 50.000 lei în vederea procurării

cadourilor pentru Sărbătorile de iarnă
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei vidanje pentru Comuna
Ghidigeni, județul Galați
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
Suplimentar:
Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele
Romane" a terenului în suprafață de 49 mp din CV 5 Parcela 22, 23 sat Gefu, comuna Ghidigeni,
județul Galați
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
Retras:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Ghidigeni, județul Galați
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
Supusă la vot, ordinea de zi este votată cu 15 voturi pentru.
Primul proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020 este prezentat de către doamna Cojocaru
Claudia – consilier contabil. Dânsa a făcut prezentarea modificărilor ce le va aduce bugetului local și în
ședințele de comisii.
Nu sunt discuții.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2020, este votat cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale, precum și alte taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2021 este prezentat de către doamna
Căpățînă Ana – consilier contabil care spune că singura modificare este că acestea vor fi indexate cu rata
de inflație de 3,8%. Totodată, dânsa spune că ceva nou este taxa pentru eliberarea autorizației de
funcționare a magazinelor.
Domnul primar spune că se propune ca taxă pentru eliberarea autorizaților de funcționare în
cuantum de 500 lei / an.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune că este prea mare taxa și propune ca aceasta să fie 300 lei.
Propunerea domnului Cotan Petru Valeriu este votată cu 7 voturi pentru (membrii PSD și membrii
Pro România) și 8 abțineri (membrii PNL).
Nu mai sunt alte discuții.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și alte
taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2021, este votat cu 15 voturi pentru
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Ghidigeni în
Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și
modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line, este votat cu 15 voturi pentru
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Local al comunei Ghidigeni, județul Galați, este votat cu 15 voturi pentru
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Ghidigeni, județul

Galați, este votat cu 15 voturi pentru
La punctul 6 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a
terenului arabil aflat în administrarea Consiliului Local Ghidigeni s-au abținut de la vot, încă de la
începutul ședinței, doi consilieri locali (Coja Maricel și Popa Paul) ce nu vor fi luați în calcul la cvorum.
Domnul Mocanu Mihăiță propune ca prețuri de plecare la licitație: 700 perene, 600 anuale, propunere
votată cu 6 voturi pentru (membrii PSD și Pro România) și 7 împotrivă (membrii PNL).
Domnul Bădiță Marian propune ca închirierea să se facă pe 2 ani.
Domnul primar spune că nu se poate, însă cei care nu vor respecta condițiile i se va lua terenul.
Domnul Coja Maricel spune că sunt probleme cu animalele care pătrund pe terenurile închiriate.
Domnul primar spune că paza se asigură de către proprietari.
Nu mai sunt alte discuții.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului arabil
aflat în administrarea Consiliului Local Ghidigeni, este votat cu 7 voturi pentru și 6 voturi împotrivă.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului
local
Ghidigeni în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa
Galați” și acordarea unui mandat special, este votat cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mocanu
Mihăiță).
Supus la vot, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local
Ghidigeni în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, este
votat cu 15 voturi pentru
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al
Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Ghidigeni, județul Galați, este votat cu 14
voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mocanu Mihăiță).
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru Școala Gimnazială
"Ion Creangă" Tălpigi și a structurilor acesteia: Grădinița cu Program Normal nr. 1 Tălpigi și
Grădinița cu Program Normal Slobozia Corni, în anul școlar 2021-2022, este votat cu 15 voturi pentru
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru Școala Gimnazială
nr. 1 Ghidigeni și a structurilor acesteia: Școala Primară Gefu Nou, Grădinița cu Program Normal
Gefu Nou, Grădinița cu Program Normal Ghidigeni și Grădinița cu Program Normal Tăplău, în anul
școlar 2021-2022, este votat cu 15 voturi pentru
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării de către Comuna Ghidigeni
a proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" conform
Acordului de Grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4Eu nr.
INEA/CEF/WiFi4EU / 2-2019/015561-019698, este votat cu 15 voturi pentru
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea sumei de 50.000 lei în vederea procurării
cadourilor pentru Sărbătorile de iarnă, este votat cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mocanu
Mihăiță).
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism, este votat
cu 9 voturi pentru (membrii PNL și Bădiță Marian) și 6 voturi împotrivă (membrii PSD și Pro
România).
La punctul de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei vidanje
pentru Comuna Ghidigeni, județul Galațidomnul primar spune că se va da drumul sistemului de
canalizare și pentru eventuale probleme trebuie sa avem la dispoziție o vidanjă, drept pentru care s-a inițiat
prezentul proiect de hotărâre.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei vidanje pentru
Comuna
Ghidigeni, județul Galați, este votat cu cu 12 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Botez Ady Petrișor,
Cotan Petru Valeriu și Mocanu Mihăiță).
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem
informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația
Națională "Apele Romane" a terenului în suprafață de 49 mp din CV 5 Parcela 22, 23 sat Gefu,

comuna Ghidigeni, județul Galați, este votat cu 13 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Chițiga Gianina
Felicia și Mocanu Mihăiță).
Diverse:
Sunt prezentate adresele Școlii Gimnaziale Ion Creangă Tălpigi prin care solicită decontarea
navetei
cadrelor didactice pentru lunile octombrie-noiembrie 2020. Supuse la vot, ambele sunt votate cu 15 voturi
pentru.
Este prezentată cererea doamnei Medeleanu Simina – cadru didactic care solicită o locuință de
serviciu.
Domnul primar spune că după ce se va muta cabinetul medical la Tălpigi se poate amenaja în acel
apartament.
Momentan nu avem nimic liber.
Este prezentată cererea domnului Stan Vasilică care solicită să locuiască împreună cu atatăl său în
casa primăriei
Supusă la vot, cererea este votată cu 15 voturi pentru.
Este prezentată cererea domnului Caramalău Ștefan care solicită concesionarea unei suprafeșe de
teren pe care are construită o locuință.
Supusă la vot, cererea este votată cu 15 voturi pentru.
Este prezentată cererea domnului Lungu Eugen care solicită concesionarea terenului din CV 34 P
354 pe care se află fostul magazin Consumcoop.
Domnul primar spune că i se va da doar terenul pe care se află construcțiile și terenul din față
pentru a face locuri de parcare.
Domnul Heltianu Byll spune că trebuie stabilit un preț mai mare.
Domnul primar spune că prețul va fi stabilit in urma întocmirii de către o persoană autorizată a
unui Raport de evaluare.
Este prezentată cererea domnului Banu Dumitru care solicită închirierea sau concesionarea unei
suprafețe de teren din T23 P254.
Supusă la vot, cererea este votată cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Zaharia Dan) – pentru
închiriere.
Este prezentată cererea doamnei Pandele Constanța care solicită scutirea de la impozit fiind
persoană cu handicap.
Supusă la vot, cererea este votată cu 15 voturi pentru începând cu 01 ianuarie 2020.
Este prezentată cererea domnului Zaharagiu Gabriel care solicită scutirea de la taxe și impozite
fiind persoană cu handicap.
Supusă la vot, cererea este votată cu 15 voturi pentru începând cu 01 ianuarie 2020.
Este prezentată cererea domnului Savin Emil care solicită scutirea de la taxe și impozite fiind
persoană cu handicap.
Supusă la vot, cererea este votată cu 15 voturi pentru începând cu 01 ianuarie 2020.
Este prezentată cererea domnului manoliu Mircea care solicită scutirea de la taxe și impozite fiind
persoană cu handicap.
Supusă la vot, cererea este votată cu 15 voturi pentru începând cu 01 ianuarie 2020.
Domnul primar dorește să ia în discuție intenția de a achiziționa o suprafață de teren din punctul
"Fântăna Mare" în vederea lotizării și acordării pentru locuri de casă, având în vedere că sunt foarte multe
cereri în acest sens. Dânsul spune că vânzătorul este domnul Medeleanu Gabriel, acesta depunând oferta
de vânzare la primărie unde ne-am înscris și noi ca peemptori.
Domnul Cotan Petru Valeriu întreabă care este prețul terenului.
Domnul primar spune că prețul este de 55.000 lei.
Supusă la vot propunerea domnului primar de a cumpăra o suprafață de teren în vederea lotizării și
acordării pentru locuri de casă, este votată cu 10 voturi pentru (membrii PNL și Chițiga Gianina și Coja
Maricel) și 5 împotrivă (Botez Ady Petrișor, Bădiță Marian, Cotan Petru Valeriu, Mocanu Mihăiță și
Zaharia Dan).

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

