PROCES_VERBAL
Incheiat astizi 25 februarie 2022

in

sedinta extraordinari a

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TT]DOR VLADIMIRESCU,JUDETUL
GALATI
Consiliul local al comunei Tudor Vladimirescu judetul Galati s-a intrunit in
sedinta extraordinari ,la convocarea primarului nr. 1558122.02.2022 si a Dispozitiei nr.
2v22.02.2022.
Lucrarile sedintei se desfasoard on-line pe platforma Zoom, in conformitate cu
prevederile H.G.nr.171107.02.2022 pentru respectarea normelor de s6ndtate public6.
Doamna Polodeanu Sindila ,secretar general comuna Tudor Vladimirescu face apelul
nominal al domnilor consilieri la sedinta si informeaza Consiliul local ca sedinta este
legal constituita dacd este prezenta majoritatea consilierilor in funr:tie,conform art.
ar1.137, alineat (l) din Ordonanla de Urgenfd a Guvemului nr.57103.tJ7.2019, privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare.
La gedin!6 participd 15 consilieri locali din totalul de l5,dupd cum urnreazd : Asanache
Nicolae, Bute $tefan,Cheosa Dumitru, Chiriac Nicuqor, Crdciun MarizLn, Moisi Adrian
Romeo,Iacob Maricel, Marin Vasile, Mihalache CosticS-Costel, Stan \/asile, Vasilache
Maricel, Gurdu Maricel, Mantu Alexandru, Bujor Alexandru,Hodorogea Victor-Viorel.
Se declara sedinta legal constituita.
In continuare se solicita domnilor consilieri daca sunt obie<:tii,observatii cu
privire la procesul-verbal,incheiat in sedinta precedenta,respecti'r din data de
f 1.02.2022, consilierii locali avand dreptul ca, in cadrul sedintei, sa conteste continutul
piocesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta
anterioara.

Nefiind obiectii,observatii se supune la vot procesul-verbal.
Dupa aprobarea procesului-verbal ,presedintele de sedinta impreurra cu secretarul
general al comunei Tudor Vladimirescu, numeroteaza,semneaza si t;igileaza dosarul
special al sedintei.
Dl. Cheosa Dumitru, presedintele de sedint6 prezintd ordinea de zi :
1. Proiect de hotdrdre privind : rectificarea bugetului local al comunei Tudor
Vladimirescu, judelul Galali aprobat pe anul 2022.
.02.2022 privind
Proiect de hotarire privind modificarea art.1 din HCL nr.1

llll

2.

aprobarea numdrului gi cuantumului burselor scolare pentru anul 2022 din
invetemantul preuniversitar de stat de la nivelul UAT Comuna Tudor Vladimirescu ,

judelul Galali

3.

.

Proiect de hotdrdre privind : modificarea statului de funclii privind func{iile de
demnitate publicS, funcliile publice qi funcliile contractuale din cadnrl UAT Comuna
Tudor Vladimirescu, Judeful Gala{i.
4. Proiect de hotarAre privind : aprobarea cererii de finanlare Ei a rlevizului general
estimativ pentru obiectivul de investi(ii:"Infiinfare sistem inteligent dt: distribulie gaze
naturale in comuna Tudor Vladimirescu pentru Programul Nalional de Investilii Anghel
Saligny".

5.

Proiect de hotardre privind : aprobarea documentaliei de avizarte a lucrdrilor de
intervenfii, a indicatorilor tehnico- economici iniliali qi actualizafi gi a clevizului general

qi

actualizat pentru obiectivrrl de investitii
"Modemizare drumuri de interes local in comuna Tudor Vladimirescrr, judetul Galati
pentru Programul National de Investitii "Anghel Saligny".
6. Prezentarea Programului sportiv pe arul 2022 al Asocialiei "Club Sportiv Inter
2000 Tudor Vladimirescu" reprezentat de dl.Rotaru Claudiu-Mihail.
In uma votului exprimat ordinea de zi a sedintei a fost aprob ata cu 15 voturi
>pentru >, nefiind nici un vot < impotriva >, nici o ablinere.
Se trece la primul punct al ordinei de zi :
Proiectul de hotdrdre privind : rectificarea bugetului general al comunei T'udor
Vladimirescu, judelul Galali pe anul 2022, este aprobat in fornra prezentati de

al

obiectivului de investi{ii inilial

iniliator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de I ii consilieri locali
"impotriv6,, -, "ab1ineri,, in continuare se trece la urmitorul punct al ordinii de zi , resper:tiv, proiectul de
hotirdre privind modificarea art.1 din HCL nr.l1111.02.2022 privind aprobarea
numdrului qi cuantumului burselor scolare pentru anuJ 2022 d.in invElirmdntul
preuniversitar de stat de la nivelul UAT Comuna Tudor Vladimirescu ,.iudeful Galafi.
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind
modificarea art.l din HCL nr.l1111.02.2022 privind aprobarea numErului qi
cuantumului burselor scolare pentru anul 2022 din inv6!6m6ntul preuniversitar de stat
de la nivelul UAT Comuna Tudor Vladimirescu , judelul Galali, este aprobat in forma
pr ezentatd de iniliator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 15 consilieri locali
"impotriv4, -, "ab1ineri,, - .
Se trece la urmdtorul punct al ordinii de zi , respectiv, proie:ctul de hotdrdre
privind modificarea statului de func(ii privind funcliile de demnitate publicd, lirncliile
publice gi funcliile contractuale din cadrul UAT Comuna Tudor Vladlimirescu, Judelul
Galali.
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind modificarea
statului de tunc1ii privind func1iile de demnitate publicd, functiile publice qi functiile
contractuale din cadrul UAT Comuna Tudor Vladimirescu, Jude{ul Gatafi, este aprobat
in forma prezeotatd de iniliator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 15 consilieri locali
"impotriv5,, -, "ab1ineri,, - .
In continuare se trece la urmdtorul punct al ordinii de zi , proiectul de hotdrAre
privind aprobarea cererii de finanlare qi a devizului general estimativ pentru obiectilul
de investilii:"infiin1are sistem inteligent de distribulie gaze naturale in comuna Tudor
Vladimirescu pentru Programul Nafional de Investilii Anghel Saligny". Fic6ndu-se
disculii pe marginea acestui proiect de hotirAre.
Dl. Guriu Maricel - consilier local arati cd este un punct important pe ordinea de
zi, fiind totodatd qi o veste foarte bun6, dar de ce sunt trecute numai 1481 gospoddrii
racordate la gaze, pentru cd in comund sunt inregistrate mai multe gospoddrii.
Dl.Bute $tefan - consilier local, aratd c6, in cazul in care s-a strecurat o greqeald
privind numdrul gospodiriilor sd se amdne acest punct al ordinei de zi pentru o altd
qedinli, qi sd fie trecute toate gospodiriile. Eventual sd se facd tn recesim6nt al
gospodiriilor care doresc sE se racordeze la conducta de gaze.

Dl. Primar aratd cd in condiliile in care se tdrdganeaze cu acest proiect o s6
pierdem, consider ci nu are rost sE mdrim valoarea proiectului, cd sigur nu se vor

racorda toate gospodiriile, avem experien{a de la alimentarea cu ap6, in caz;ir in care se
vor racorda toate gospoddriile, restul de 30o/o vor fi racordate cu finarrfare din bugetul
local.
in continuare dl.Primar intervine telefonic cu dl.Gabriel Sdracu proiectantul
acestui obiectiv de investilii,pe care il invit[ sE facl unele precizdri domnilor consilieri
locali, referitor la acest punct al ordinii de zi, care aratd cd, toati localitate este cuprinsd
la racordarea la gaze, dar, conform Hotdrdrii de Guvem nr.90712016, in primi fazd, este
cuprinsd doar 70Yo din numirul de gospodirii, respectiv 1481. Fdcdnd cunoscut c6 nici
un proiectant nu a prins mai mult de 70%o, arat6nd c5, cu c6t costul este mai mic, cu at6t
ester mai avantaj os.
Dl. Primar il intreabi pe dl.Gabriel Scurtu, dacd din punct de vedere financiar
avem vreo gansd sd prindem finanlare. Dl.Gabriel Scurtu aratdnd c:6 da sunt qanse,
deoarece comuna este formatd dintr-un singur sat qi nu este nevoie ca refeaua de
distribufie gaze sd transverseze de la un sat la altul.
consilier local mul,tumegte pentru precizirile aduse de
Dl.Gurdu Maricel
dl.proiectant Gabriel Scurtu qi arald cd trebuie fEcutd diferen{a dintre: cei care se vor
branqa acum sau ulterior.
Dl. Primar - face precizarea si fie admis proiectul de investilii qi sd ne dea banii
gi vom gisi solulii pentru toate gospod6riile care doresc si fie branEate la gaze.

-

-

-

Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind
aprobarea cererii de finanfare qi a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investilii:"infiinfare sistem inteligent de distribulie gaze natrtrale in. comuna Tudor
Vladimirescu pentru Programul Nalional de Investilii Anghel Saligny", este aprobat in
forma prezentatd de inifiator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 15 consilier:i locali
"impotrivd,, -, "ab1ineri,, - .
in continuare se trece la urmdtorul punct al ordinii de zi , respe,ctiv, proiectul de
hotdr6re privind aprobarea documentaliei de avizare a lucrdrilor rle intervenlii, a
indicatorilor tehnico- economici iniliali qi actualizali gi a deviz:ului general al
obiectirului de investilii inilial qi actualizat pentru obiectivul de investiLtii "Modemizare
drumuri de interes local in comuna Tudor Vladimirescu, judetul Galati pentru
Programul National de Investitii "Anghel Saligny".
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind
aprobarea documenta{iei de avizare a lucrdrilor de interventii, a indir:atorilor tehnicoeconomici iniliali qi actualizali Ei a devizului general al obiectivului de investifii inilial
gi actualizat pentru obiectivul de investitii "Modemizare drumuri de: interes local in
comuna Tudor Vladimirescu, judetul Galati pentru Programul National de Investitii
"Anghel Saligny", este aprobat in forma prezentald de iniliator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 15 consilieri locali
"impotrivi,, - consilieri locali, "ab!ineri,, -.
Se trece la urmitorul punct al ordinii de zi :
Prezentarea Programului sportiv pe anul 2022 al Asociafiei "Cllub Sportiv Inter
2000 Tudor Vladimirescu" reprezentat de dl.Rotaru Claudiu-Mihail.
Se fac discu[ii pe marginea acestui program de desfEgurare a activitdtilor sportive
pe arvl2022.

Se dE cuvdntul dl. Mihalache Costici-Costel - consilier lor:al, pregedintele
comisiei de specialitate nr.3 - comisia pentru inv6fimint,sindtate,cultur6,protec{ie
sociald din cadrul Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu, care atat[, cd :
s-a intrunit in gedin!6 comisia unde s-a discutat solicitarea dl.Rotaru Claudiu-Mihail gi
s-a decis ca programul la sala de sport sd fie cu p1at5, accesul la terenul sintetic pe timp
de zi sd fie gratuit, accesul la vestiar la Sala de sport pentru depozitarea echipamentului
nu, accesul la toaletele din Sala de sport pentru antrenori qi copii da. Pentru meciurile
oficiale, accesul la terenul de sport, pentru amplasarea acelui container care a solicitat
nu, pentru cd i s-a oferit Sala de festivitel pentru vestiar. Pentru desftgurarea
evenimentelor sportive in cursul anului la Sala de sport cu platd, la te:renul sintetic pe
timp de zi gratuit qi stadionul comunal gratis Ei pentru ultimul purLct din solicitare
pentru finan(area de la bugetul local al Asocialiei "Club Sportiv IIrter 2000 Tudor
Vladimirescu" nu, atdta timp cAt avem finanfatd echipa local6.
Dl.Gurdu Maricel - se adreseazd dl. Mihalache CosticS-Costel, care aratd c6 nu a
inleles prea bine, la Sala de sport ca qi Comisie de culturd sport, consjderati cd nu este
oportun sd le acordali acces, dar toaletele nu sunt in interior ? in continuare intervine dl.
Stan Vasile membru in cadrul Comisiei nr.3 care aratd cd, dacd plStegte i se dd voie.
Dl. Mihalache CosticS-Costel - arati ci are acces la Sala dt: sport cu plat6,
normal cd are acces gi la toalete.
Dl. Stan Vasile - - aratd cd, daci dl.Rotaru Claudiu-Mihail are ceva de reproqat
sd spunS c6!i copii de pAnd la 9 ani practicd sport, ca sd ceari 4 ore rnarli qi 4 ore joi,
pentru a line activitatea blocati la sala de sport qi la terenul sintetic.
Dl. Bute $tefan - privind solicitarea dl.Rotaru Claudiu-Mihail, 'inchirierea s6 se
faci pe baza unui program de 2 ore sau 4 ore, de exemplu daci solicitii lunea ii spunem
cd nu se poate cd a inchiriat altcineva inainte.
Dl.Primar Gheorghe Costel - incepe cu ultima solicitare din prezentarea supusd
atenliei Consiliului local, respectiv la sprij inul financiar din partea (lonsiliului local,
pentru asocialia sportivi a c6rui pregedinte este dl.Rotaru Claudiu-Mihail, ar6tdnd c6 nu
se pot aloca fonduri bdneqti pentru dou6 echipe de fotbal la nivehrl comunei, face
cunoscut cd dl.Rotaru Claudiu-Mihail poate folosi Stadionul comunal, cum l-a lblosit qi
pflnd acum, dupd care siJ curefe (de sticle,hArtii), poate s6-l foloseascE qi in extra sezon,
poate si foloseasc6 cu titlul gratuit sala de festivitaf pentru pregdtire sii echipare, dupd
care lasd sala liber6, deoarece mai poate fi folosit6 orice alt6 acfiune la nivelul comunei,
nu este de acord cu amplasarea pe stadion a unui container pe,ntru depozitarea
materialelor sportive.
Terenul sintetic sd fie folosit de toli copii din comuni la orice a.ctiviteli sportive,
pregitiri, competilii pe timp de zi, cu titlul gratuit, nu 9i pe timp de noapte, deoarece
necesit6 anumite costuri suplimentare, la consumul de energie electrici.
Referitor la programul S6lii de sport - avAndu-se in vedere c[ necesitir costuri
suplimentare - ap6, energie electrici, curdfenie, personal care sd inchidd 9i si deschidi
sala ori de cflte ori este nevoie, avdnd acces gi la grupurile sanitare, poate si incheie
contract cu Primdria comunei Tudor Vladimirescu, sd pldteascS.
in concluzie, in urma discu{iilor purtate pe marginea acestuLi punct,respectiv
Programul sportiv pe anul 2022 al Asociafiei "Club Sportiv Irrter 2000 Tudor
Vladimirescu" reprezentat de dl.Rotaru Claudiu-Mihail, a fost votat dupi cum urmeazi :
"pentru" 4 voturi(Craciun Marian, Guriu Maricel,Bute $tefan,Hodorogea VictorViorel), "impotriv6" I I voturi(Asanache Nicolae,Cheosa Dumitru,Chiriac
Nicugor,Moisi Adrian Romeo,Iacob Maricel, Marin Vasile, MihalachLe Costicir-Costel,
Stan Vasile, Vasilache Maricel,Mantu Alexandru, Bujor Alexandru).

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi preseclintele de sedinta
al comunei Tudor
declara inchise lucrarile sedintei extraodinare a consiliului local
Vladimirescu, din data de 25.02.2022'
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal'
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