ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30 august 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local, care
are loc la sediul Consiliului local Gohor, la ora 08.00.
Dispoziţia primarului nr. 172/23.08.2019, privind convocarea Consiliului
local a fost afişată la sediul Consiliului local Gohor prin procesul-verbal nr.
3222/23.08.2019.
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,
invitați doamna Titire Mariana și dl Poiană Florin.
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 31 iulie 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
2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea
procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale
restante la data de 31.12.2018, datorate bugetului local de către contribuabilii
de pe raza U.A.T. Comuna Gohor
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Gohor al doamnei Titire Mariana
4. Proiect de hotărîre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al domnului Chirieac Claudiu și vacantarea locului de consilier
local în cadrul Consiliului Local Gohor
Dl primar Sîrghie propune introducerea pe ordinea de zi a încă două puncte:

5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Gohor al domnului Poiană Florin
6. Acordarea avizului favorabil activității„Școala după școală” în cadrul
proiectului MINTE- Măsuri integrate pentru reducerea abandonului școlar,
Contract POCU/74/6/18/107835, proiect desfășurat de către Școala
Gimnazială Gohor în parteneriat cu Fundația Toflea.
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 Ariton Meluţă 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 Ariton Meluţă dă cuvântul d-lui primar pentru a citi expunerea
de motive la proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare
principale restante la data de 31.12.2018, datorate bugetului local de către
contribuabilii de pe raza U.A.T. Comuna Gohor
Dl Sîrghie Gelu citeşte expunerea de motive şi dl Ranzburg Dezideriu citeşte
raportul de specialitate la proiectul de hotărâre antemenţionat.
Preşedinții comisiilor 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 instituirea unor
facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor
bugetare principale restante la data de 31.12.2018, datorate bugetului local de către
contribuabilii de pe raza U.A.T. Comuna Gohor, care se adoptă cu 11 voturi
“pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Ariton Meluţă dă cuvântul d-lui primar pentru a citi expunerea
de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în

cadrul Consiliului Local al comunei Gohor al doamnei Titire Mariana şi dna Onica
Adriana citeşte raportul de specialitate la proiectul de hotărâre antemenţionat.
Preşedintele comisiei de validare 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 validarea mandatului de consilier
local în cadrul Consiliului Local al comunei Gohor al doamnei Titire Mariana, care
se adoptă cu 10 voturi “pentru”, din 11 voturi exprimate, se abține dl Ranzburg
Romulus.
Dl preşedinte Ariton Meluţă dă cuvântul d-lui primar pentru a citi expunerea
de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului
de consilier local al domnului Chirieac Claudiu și vacantarea locului de consilier
local în cadrul Consiliului Local Gohor.
Dl Sîrghie Gelu citeşte expunerea de motive şi dna Onica 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 constatarea încetării de
drept a mandatului de consilier local al domnului Chirieac Claudiu și vacantarea
locului de consilier local în cadrul Consiliului Local Gohor, care se adoptă cu 11
voturi “pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Ariton Meluţă dă cuvântul d-lui primar pentru a citi expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în
cadrul Consiliului Local al comunei Gohor al domnului Poiană Florin.
Dl Sîrghie Gelu citeşte expunerea de motive şi dna Onica citeşte raportul de
specialitate la proiectul de hotărâre antemenţionat.
Preşedintele comisiei de validare 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 validarea
mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gohor al
domnului Poiană Florin, care se adoptă cu 11 voturi “pentru”, din 11 voturi
exprimate.
Dl sîrghie Gelu prezinta adresa Școlii Gimnaziale Gohor prin care se solicită
avizul favorabil activității „Școala după școală” în cadrul proiectului MINTEMăsuri integrate pentru reducerea abandonului școlar, Contract
POCU/74/6/18/107835, proiect desfășurat de către Școala Gimnazială Gohor în
parteneriat cu Fundația Toflea.
Dl președinte de ședință supune la vot avizarea proiectului, care se aprobă cu
11 voturi „pentru” din 11 voturi exprimate.

Doamna Titire Mariana și dl Poiană Florin depun jurământul în conformitate
cu prevederile art. 117 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ.
Dl preşedinte Ariton Meluţă întreabă dacă mai sunt probleme de discutat şi,
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.

Preşedinte de şedinţă,
Ariton Meluţă

Contrasemnează,
Secretar general,
Onica Adriana Iulia

