ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23 octombrie 2019 în şedinţa de îndată a Consiliului Local,
care are loc la sediul Consiliului local Gohor, la ora 08.00.
Dispoziţia primarului nr. 226/23.10.2019, privind convocarea Consiliului
local a fost afişată la sediul Consiliului local Gohor prin procesul-verbal nr.
4024/22.10.2019
Sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri.
La şedinţă participă dl primar Sîrghie Gelu, consilier, comp. Financiar
Contabil, Ranzburg Dezideriu Adrian, secretarul comunei, d-na Onica Adriana Iulia.
Doamna Onica Adriana Iulia informează consilierii că şedinţa este legal
constituită şi lucrările pot începe şi menţionează că procesul-verbal al şedinţei
Consiliului Local din data de 26 septembrie 2019, a fost pus la dispoziţia
consilierilor pentru a fi studiat şi, drept urmare, întreabă dacă sunt obiecţiuni în
legătură cu cele menţionate în procesul-verbal.
Nefiind obiecţiuni, supune la vot procesul-verbal.
Cu 11 voturi „pentru”, din 11 voturi exprimate, procesul-verbal este aprobat.
Preşedintele de şedinţă trece la prezentarea proiectului ordinii de zi, după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli –
secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, a bugetului de venituri proprii şi
subvenţii şi aprobarea programului de investiţii, ale comunei Gohor, judeţul
Galaţi pe anul 2019 .
Nefiind alte propuneri, se supune la vot proiectul ordinii de zi. Cu 11 voturi
„pentru”, din 11 voturi exprimate, ordinea de zi este aprobată.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli –secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, a bugetului de venituri
proprii şi subvenţii şi aprobarea programului de investiţii, ale comunei Gohor,
judeţul Galaţi pe anul 2019 şi dl Ranzburg Adrian citeşte raportul de specialitate la
proiectul de hotărâre antemenţionat.
Preşedintele comisiei de specialitate prezintă raportul de avizare.
Se solicită înscrieri la cuvânt pe marginea acestui subiect.
Nefiind înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre sus amintit,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea

bugetului de venituri şi cheltuieli –secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, a
bugetului de venituri proprii şi subvenţii şi aprobarea programului de investiţii, ale
comunei Gohor, judeţul Galaţi pe anul 2019, care se adoptă cu 11 voturi “pentru”,
din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică întreabă dacă mai sunt probleme de discutat și
dl consilier Ranzburg Romulus spune că ar fi necesară construirea unei stații pentru
mijloacele de treansport în comun în localitatea Poșta. Doamna Titire Aurica spune
că aceeași necesitate există și la Ireasca, iar dl primar spune că se vor căuta resurse
pentru construirea celor două stații.
Dna Titire Aurica aduce la cunoștința consilierilor faptul că la școala Gohor a
avut loc o altercație între elevi și ulterior un părinte și un elev, lucru care putea fi
evitat dacă era pază în școală. Dl primar spune că se va încerca rezolvarea situațiilor
de acest gen prin încadrarea de polițiști locali.
Dl preşedinte Camară Costică întreabă dacă mai sunt probleme de discutat
pentru că nimeni nu mai are nimic de adaugat şi întrucât problemele înscrise pe
ordinea de zi au fost epuizate se declară închise lucrările şedinţei Consiliului local,
celor prezenţi li se mulţumeşte pentru participare şi sunt invitaţi să semneze în
registrul cu prezenţa.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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