ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 12860/28.12.2020
PROCES VERBAL
Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ghidigeni din data de 23 decembrie 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. Domnul Acsente Florentin va
participa la ședință în format electronic deoarece are probleme de sănătate.
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. 195/17.12.2020.
Sunt supuse spre aprobare procesele verbale de la ședințele anterioare: cel de la ședința ordinară
din data de 26.11.2020 și cel de la ședințele extraordinare cu caracter de îndată din data de 17.12.2020 și
cel din data de 21.12.2020, asupra căruia nu sunt discuții. Supuse la vot, acestea sunt votate 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. Nu sunt
abțineri.
Lucrările ședinței sunt preluate de către președintele de ședință – doamna Oancea Dorina.
Dânsa prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeței de 933 mp teren situat în CV 34 P
354, sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, județul Galați
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 privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 7000
mp din T59/1, P 345-349, din sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați
Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism şi patrimoniu;
3. Diverse
Suplimentar:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si
demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „ÎNFIINȚARE
REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GHIDIGENI,
JUDEȚUL GALAȚI”
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 modificarea Regulamentului de Funcționare a Serviciului Local de
Salubrizare al 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 concesionarea suprafeței de 933
mp teren situat în CV 34 P 354, sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, județul Galați, este votat cu 15 voturi
pentru.
Al doilea punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cumpărării
terenului în suprafață de 7000 mp din T59/1, P 345-349, din sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul
Galați, este explicat de către domnul primar. Domnul primar spune că acest teren se cumpără în vederea
lotizării și acordării de locuri de casă, deoarece sunt foarte multe cereri prin care cetățenii solicită locuri de
casă, iar primăria nu dispune de teren.
Discuții:
Domnul Bădiță Marian spune că au fost zvonuri că deja se știe cine va lua acest teren.
Domnul primar spune că nu este adevărat, mai ales că nici măcar nu s-a achizițonat terenul.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune că mai sunt terenuri în zona respectivă de vânzare.
Domnul primar spune că se are în vedere și achiziționarea acelor terenuri.
Nu mai sunt alte discuții.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață
de 7000 mp din T59/1, P 345-349, din sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați, este votat cu 14
voturi pentru și 1 abținere (Mocanu Mihăiță).
Următorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor
tehnico-economici, a devizului general si demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor
aferente proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN COMUNA GHIDIGENI, JUDEȚUL GALAȚI”, este votat cu 15 voturi pentru.
Următorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de
Funcționare a Serviciului Local de Salubrizare al comunei Ghidigeni, județul Galați, este votat
cu 15 voturi pentru.
Diverse:
Sunt prezentate adresele Școlii Gimnaziale Ion Creangă Tălpigi și a Școlii Gimnaziale Ghidigeni
prin care solicită decontarea navetei cadrelor didactice. Supuse la vot, ambele sunt votate cu 15 voturi
pentru.
Este prezentată solicitarea domnului Șușnea privind acordarea unei denumiri pentru Școala
Gimnazială nr. 1 Ghidigeni.
Doamna Chițiga Gianina Felicia spune că "Regina Maria" ar fi cea mai potrivită.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune că ar fi bine să aibă o denumire de a cuiva local.
Domnul primar spune că așa ar fi bine și totodată spune că sunt foarte multe demersuri de făcut.
Doamna Oancea Dorina propune ca această solicitare să fie discutată la sfârșitul anului școlar, în
perioada de vacanță deoarece ar fi multe lucruri de schimbat, mai ales că sunt și proiecte în derulare cu
denumirea actuală.
Domnul Cotan Petru Valeriu spune că ar trebui să se facă o adresă la Casa Regală ca să vedem
dacă sunt de acord cu numele de "Regina Maria".
Supusă la vot, propunerea doamnei Oancea Dorina, este votată cu 15 voturi pentru.
Este prezentată cererea domnului Hristea Vasile care solicită un loc de casă în vederea construirii
unei locuințe.
Momentan Primăria nu deține locuri de casă.
Este prezentată cererea domnului Catrin Ionuț care solicită un loc de casă în vederea construirii
unei locuințe.
Momentan Primăria nu deține locuri de casă.
Este prezentată cererea domnului Ganea Valentin care solicită concesionarea suprafeței de teren pe
care are construită casa.
Supusă la vot, cererea este votată cu 15 voturi pentru.
Este prezentată cererea doamnei Trofin Mariana care spune că are probleme cu fiul său căruia i-a
cedat terenul concesionat de la primărie și pe care nu o mai lasă să stea în casă acum.
Domnul primar explică situația. Dânsul spune că acesta va fi notificat și dacă nu o va lăsa să stea
în casă i se va rezilia contractul.

Este prezentată cererea doamnei Vișan Sabina care solicită un loc de casă în vederea construirii
unei locuințe.
Momentan Primăria nu deține locuri de casă.
Este prezentată cererea domnului Avram Tănase care solicită concesionarea terenului pe care are
mazaginul precum și terenul aferent.
Domnul viceprimar spune că pe acest teren este o cererea de retrocedare, a lui Anghel Sava, iar
până la soluționarea acesteia nu se poate concesiona terenul. Domnul Avram Tănase a cumpărat doar
clădirea.
Este prezentată cererea doamnei Leca Andreea care solicită acordul să facă reparații la clădirea
unde deține un magazin și totodată ca aceste cheltuieli să-i fie scăzută din plata chiriei.
Supusă la vot, cererea este votată cu 15 voturi pentru.
Domnul Mocanu Mihăiță ridică problema curentului electric fiind necesar un transformator.
Domnul primar spune că trebuie strânse semnături.
Finalizându-se problemele din ordinea de zi este declarată încheiată ședința.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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