ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 12781/23.12.2020
PROCES VERBAL
Încheiat în şedinţa extraordinară cu caracter de îndată a Consiliului Local Ghidigeni din data de 21
decembrie 2020.
În urma efectuării apelului nominal al consilierilor de către secretarul general al comunei, se
anunță prezența a 12 consilieri locali, lipsesc domnul Popa Paul, Pirvu Aurel si Salavastru Teodoru
Corneliu. Ca invitat la ședință participă doamna Cojocaru Claudia – consilier contabil.
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. 201/21.12.2020.
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 aprobarea implementarii proiectului cultural „INTALNIRE LA
PALAT” ocazionat de sarbatorirea ZILEI CULTURII in comuna Ghidigeni in anul 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea
procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unităților de
învățământ din comuna GHIDIGENI, județul Galați cu echipamente specifice pentru gestionarea
crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”
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 12 voturi pentru.
Proiectul 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 dă citire adresei prin care au fost primite sume de la CJ Galati privind
indemnizatiile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap precum si modificările ce le va face pe
fiecare capitol.
Discuții:
Domnul Cotan Petru Valeriu spune ca ar trebui facut si drumul de la Didi Bleambu care duce in
sus, fiind vro sase case acolo, macar cu piatra.
Domnul primar spune ca se va face.
Nu mai sunt discuții.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2020, este votat cu 12 voturi pentru.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii
proiectului cultural „INTALNIRE LA PALAT” ocazionat de sarbatorirea ZILEI CULTURII in
comuna Ghidigeni in anul 2021 este prezentat de către domnul primar. Dansul spune ca anul viitor sunt
zilele culturii si Ministerul Culturii aloca fonduri pentru organizarea unor evenimente dedicate acestor
zile, drept pentru care dorim să depun și noi.

Domnul Cotan Petru Valeriu spune ca ar fi trebuit sa vada mai intâi proiectul să vadă despre ce
este vorba.
Domnul primar spune că cei care s-au ocupat de proiect sunt in drum spre localitatea noastra insa
nu este nici o problema că acesta poate fi adus intr-o sedinta următoare.
Domnul Mocanu Mihăiță spune că dacă este pandemie se poate organiza un asemenea eveniment?
Domnul primar spune că da însă in anumite conditii.
Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii proiectului cultural
„INTALNIRE LA PALAT” ocazionat de sarbatorirea ZILEI CULTURII in comuna Ghidigeni in anul
2021, este votat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri (Cotan Petru Valeriu și Mocanu Mihăiță).
Următorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea
unităților de învățământ din comuna GHIDIGENI, județul Galați cu echipamente specifice pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, este prezentat tot de către domnul primar. Dânsul
spune că este un proiect cu finanțare europeană pe care dorește să-l accesăm.
Nu sunt alte discuții.
Supus la vot, , Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unităților de
învățământ din comuna GHIDIGENI, județul Galați cu echipamente specifice pentru gestionarea
crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”,, este votat cu 12 voturi pentru.
Finalizându-se problemele din ordinea de zi este declarată încheiată ședința.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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