PROCES-VERBAL
Incheiat astdzi 2S IANUARIE 2022

in sedinta ordinarE

a

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TUDOR VLADIMIRESCU,JUDETUL
GALATI
Consiliul local al comunei Tudor Vladimirescu judetul Galati s-a intrunit in
sedinta ordinard ,la convocarea primarului nr. 404/t7.01.2022 si a Dispozitiei nr.

4/17.01.2022.

Lucrarile sedintei se desfasoari on-line pe platforma zoom, in conformitate cu
prevederile H.G.nr.34l06.01.2022 pentru respectarea normelor de sEndtate publicd.
Doamna Polodeanu Sdndifa ,secretar general comuna Tudor Vladimirescu faci apelul
nominal al domnilor consilieri la sedinta si informeaza Consiliul local ca sedinta este
legal constituita dac6 este prezenta maj oritatea consilierilor in functie,conform art.
art.137, alineat (l) din ordonanla de urgenld a Guvernului nr.57/03.07.2019, privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
La gedin{d participi 15 consilieri locali din totalul de l5,dup6 cum urmeazd : Asanache
Nicolae, Bute $tefan,cheosa Dumitru, chiriac Nicuqor, crdciun Marian, Moisi Adrian
Romeo,Iacob Maricel, Marin vasile, Miharache costicd-costel, Stan vasile, vasilache
Maricel, Gur6u Maricel, Mantu Alexandru, Bujor Alexandru,Hodorogea victor-viorel.

in

Se declara sedinta legal constituita.

continuare se fac propunii pentru alegerea pregedintelui de qedin(d. Se propune
dl'Cheosa Dumitru sd conducd lucrdrile gedinlelor Consiliului local pentru o p..iouie d"
3_ luni conform prevederilor Codului Administrativ, cu modificarile gi
completirile
ulterioare.
Dl. Cheosa Dumitru, presedintele de sedintd prezirfidordinea de zi :
Proiect de hotarare privind : aprobarea indicelui de inflafie pe anul2022.
Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere qi stabilirea
chiriei aferenti spaliului utilizat de Compania Na[ional6 poqta Romin6 S.A. pentru
prestdri de servicii poqtale - Oficiul postal comuna Tudor Vladimirescujudetul
Galati.
Proiect de hotarare privind delegarea prin atribuire direct6 a serviciului de
colectarea si transportul deqeurilor municipale si a deEeurilor toxice periculoase din
degeurile menajere, cu exceplia celor cu regim special c6tre SC LEONMIR sRL.
Proiect de hotirare privind unele mdsuri pentru aplicarea Legii w.4l6l2o0l
privind venitul minim garant at,, actualizatJ,. cu modificdrile gi completdri-le ulterioare, la
nivelul comunei rudor vladimirescu, judelul Galali, la nivelul anuiui 2022.
Proiect de hotdrdre privind: stabilirea salariilor debazdpentru func{ionarii publici
9i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tudor Vladimirescu, jude{ul Galali.
Proiect de hotardre privind vdnzarea prin licitatie publicd a unei constructii
zootehnice(grajd cu anexe-padoc) in suprafatd total6 de 2397 m.p.din care suprafale
construita 796 m.p. situatd in intravilanul comunei rudor vladimirescu, judelul

l.
2.

3.

4.
5.

6.

Gala{i,Tarla l8,Parcela 123, nr.cad.100700 din domeniul privat a comunei Tudor
Vladimirescu, judetul Galati.
7. proieci de hotir6re privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei
Tudor Vladimirescu a unii magazii(garaj auto) in suprafafi construite desfrqurati de
510 m.p. identificatd in tarlaua 18, parcela 123, intravilanul satului Tudor
Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu, judelul Galati.
8. Aprobarea decontdrii transportului cadrelor didactice qi al personalului auxiliar
din inv6f6m6nt din cadrul Liceului Tehnologic "Tudor vladimirescu", comuna Tudor
Vladimirescujudelul Galali, pe luna decembrie 2021.

9.

Discutare cereri.
In urma votului exprimat ordinea de zi a sedintei a fost aprobata cu 15 voturi
)pentru >, nefiind nici un vot < impotriva >, nici o ablinere.
Se trece la primul punct al ordinei de zi :
Proiectul de hot6r6re privind : aprobarea indicelui de inflalie pe anul2022.
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind aprobarea
indicelui de infla{ie pe anul 2022, este aprobat in forma prezentatd de iniliator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de I consilieri locali
"impotriv6.,, - , "ab1ineri,,4 consilieri locali (crSciun Marian, Bute $tefan,Gur6u Maric.'
Hodorogea Victor-Viorel).
continuare se trece la urmitorul punct al ordinii de zi , respectiv, proiectul de
hot6rdre privind prelungirea termenului de inchiriere gi stabilirea chiriei aferentd
spaliului utilizat de Compania Nafionali Poqta Romdni S.A. pentru prestdri de servicii
pogtale - Oficiul postal comuna Tudor Vladimirescujudetul Galati.
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind prelungirea
termenului de inchiriere gi stabilirea chiriei aferentd spatiului utilizat de Compania
Nalionala Poqta RomAnS S.A. pentru prestiri de servicii poqtale - Oficiul postal comuna
Tudor Vladimirescujudetul Galati, este aprobat in forma prezentata de inifiator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 15 consilieri locali

I

ii

"impotriv5,, -, "ab1ineri,, - .
Se trece la urmdtorul punct al ordinii de zi , respectiv, proiectul de hotarAre
privind delegarea prin atribuire directd a serviciului de colectarea si transportul
deqeurilor municipale si a degeurilor toxice periculoase din deqeurile menajere, ^-'
exceptia celor cu regim special cdtre SC LEONMAR SRL.
Dl.Gurdu Maricel - consilier local arat6 c5, referitor la acest punct de pe ordinea
de zi , ar fi bine si scoatem la licitalie serviciul de colectare gi transportul deEeurilor,
poate se geselte un operator care face colectarea selectivd conform prevederilor legale
in vigoare.
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind delegarea
prin atribuire direct6 a serviciului de colectarea si transportul deqeurilor municipale si a
deqeurilor toxice periculoase din deqeurile menajere, cu excepfia celor cu regim special
citre SC LEONMAR SRL, este aprobat in forma prezentatd de ini{iator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 12 consilieri locali
"impotriv6,, 3 consilieri locali(Cr6ciun Marian, Bute $tefan, Gurdu Maricel) , "ab1ineri,,

urm[torul punct al ordinii de zi , respectiv, proiectul de
hot6r6re privind unele mdsuri pentru aplicarea Legii nr.41612001 privind venitul minim
garantat, acttalizatd, cu modificirile qi completirile ulterioare, la nivelul comunei
Tudor Vladimirescu, judeful Gala{i, la nivehil anului 2022.

in continuare

se trece la

Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind unele
misuri
pentru aplicarea Legii w.4l6l20ol privind venitul minim garantat,
acrualizatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, la nivelul comunei Tudor vladimirescu, judelul
Galafi, la nivelul anu\i 2022, este aprobat in forma prezentatdde ini{iator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 15 consilieri locali
"impotriv5,, - consilieri locali , ,,abfineri,, - .
In continuare se trece la urm6torul punct al ordinii de zi respectiv, proiectul
,
de
hotdr6re privind stabilirea salariilor de iazi, pentru functior,*ii pruti.i
ii personalut
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primaruiui comunei
rudor
Vladimirescu, judeful Galafi.
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind stabilirea
salariilor. de bazd pentru funcfionarii publici qi personalul contractual
din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei rudoi vladimirescu, judegul
Galati, este
aprobat in forma prezentali de iniliator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 15 consilieri locali
"impotriv6,, -, "ab1ineri,, - .
In continuare se trece la urmdtorul punct al ordinii de zi , proiectul de hotdr6re
privind vdnzarea prin licitatie publicd a unei construclii zooteirnice(grajd
cu anexepadoc) in suprafa[E totald de 2387 m.p.,din care suprafali
construiti nZ
situatd in
intravilanul comunei T.u{or vladimirescu, judelul Gala{i,Tarra rg"parcela
^.p.
r23,
nr.cad. 100700 din domeniul privat a comunei Tudor vladimirescu,
;uaetui catati.
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotarare privind v6nzarea prin
licitatie publicd a unei construclii zootehnicelgrajd cu arexe-padoc) in
suprafald totald
de 2387 m.p.,din care suprafati construite ise
situati in intravilanur comunei
^.p.r23, nr.cad.100700 din domeniul
Tudor vladimirescu, judelul Garali,Tarla lg,parcela
privat a comunei Tudor vladimirescu, judetul Galati, este aprobat
in forma prezentatd
de iniliator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 1 5 consilieri locali
"impotriv5,, -, "ab1ineri,, - .
In continuare se trece la urmEtorul punct al ordinii de zi , respectiv, proiectul de
hot6rdre privind atestarea apartenenlei la domeniul privat al comunei
rudor
vladimirescu a unei magani(gara1 auto) in suprafafE construitd aeraqr.ata de
5r0
m.p. identificatd in tarlaua 18, parcela 123, intravilanul satului Tudor
Vladimirescu,
comuna Tudor Vladimirescu, jude{ul Galati.
Fiind intrunite condiliile cerute de lege proiectul de hotdr6re privind atestarea
apartenenfei la domeniul privat al comunei rudor vladimirescu a
unei magazii(garaj
i,
suprafa{d construitd desfrguratd de 510 m.p. identificati in tarlaua ls, parcela
tto)
123, intravilanul satului Tudor vladimirescu, comuna Tudor vladimirescu, judelul
Gala{i, este aprobat in forma prezentatd de iniliator.
In urma votului exprimat au votat " pentru,, un numar de 15 consilieri locali
"impotriva,, -, "ab1ineri,, - .
In continuare se trece la urmdtorul punct al ordinii de zi respectiv aprobarea
,
decontarii transportului cadrelor didactice qi a personalului auxiliar din inv616m6nt,
din
cadrul Liceului Tehnologic"Tudor vladimirescu", din comuna Tudor
vladimirescujudegul Galali, pe luna decembrie 202r insumi de 6g60 lei aceastd
sumd
,
fiind aprobatd 9i de Consiliul de Administratie al unitetii qcolare in data ie 23.12.2021.
Supusa la vot decontarea sumei de 6860 lei a fost aprotati in unanimitate
de consilierii
locali.
Se trece la urmdtorul punct al ordinii de zi : Discutare cereri :

D.na Sava S6ndi[a, administrator al SC SAVANIC SRL solicitd prelungirea
contractului de inchiriere nr.304129.06.1999. Supusi la vot solicitarea este aprobat6 in
unanimitate de voturi de consilierii locali.
D.na Ganea Ionica, locuitoare a comunei Tudor Vladimirescu, solicitd preluarea
contractului de concesiune rc.625101.04.2002 al tatElui sdu Crdciun Grigore, avdndu-se
in vedere cE este proprietard al locuinlei edificat5 pe terenul in suprafalS de 1000 m.p.
ce face obiectul contractului de concesiune.
Supus6 la vot solicitarea d.nei Ganea Ionica, este aprobatd in unanimitate de
voturi.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi presedintele de sedinta declara
inchise lucrarile sedintei odinare a consiliului local, din data de 28.01.2022.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal'

Pre;edinte de qedinl6
Cheosa D

general

