ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28 octombrie 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local,
care are loc la sediul Consiliului local Gohor, la ora 08.00.
Dispoziţia primarului nr. 225/18.10.2019, privind convocarea Consiliului
local a fost afişată la sediul Consiliului local Gohor prin procesul-verbal nr.
3978/18.10.2019.
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 colectarea deșeurilor electrice și electronice,
baterii acumulatori, anvelope uzate, cadavre de animale
2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract cu o Organizație de
Transfer de Responsabilitate pentru încasarea drepturilor privind colectarea
deșeurilor de ambalaje conform Legii 249/2015
3. Proiect de hotărâre privind respectarea de către persoanele fizice și juridice a
obligațiilor prevăzute de OMS nr. 119/2014 – privind deșeurile rezultate din
activitatea medicală
4. Proiect de hotărâre privind obligația utilizatorilor (persoane fizice și juridice)
să respecte fluxul precolectării deșeurilor conform prevederilor legale, pe
categorii de deșeuri
5. Proiect de hotărâre privind implementarea sistemului plătește cât arunci în
cadrul sistemului de salubrizare al comunei Gohor
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI LOCALE CU PRIVIRE
LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI
LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA GOHOR
JUDEȚUL GALAȚI PENTRU PERIOADA 2019-2027

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a Serviciului public comunitar de
salubrizare din comuna Gohor, județul Galați
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea
gestiunii Serviciului Public Comunitar de Salubrizare din Comuna Gohor, jud
Galati
9. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevedrilor OUG 21/2002 privind
gospodărirea localităților urbane și rurale și asumarea obligațiilor prevăzute
de aceasta
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Poliţiei locale Gohor și stabilirea procedurilor și criteriilor
pentru organizarea concursului în vederea ocupării posturilor vacante în
cadrul Poliției locale Gohor
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și
a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Galați”
12.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Gohor al domnului Pricope Marius Cătălin
13.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Gohor al domnului Lăbuș Vasile
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 colectarea deșeurilor electrice
și electronice, baterii acumulatori, anvelope uzate, cadavre de animale şi dl
viceprimar Ariton Meluță 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 colectarea
deșeurilor electrice și electronice, baterii acumulatori, anvelope uzate, cadavre de
animale, care se adoptă cu 11 voturi “pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract cu o
Organizație de Transfer de Responsabilitate pentru încasarea drepturilor privind
colectarea deșeurilor de ambalaje conform Legii 249/2015 şi dl viceprimar Ariton
Meluță 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 încheierea unui
contract cu o Organizație de Transfer de Responsabilitate pentru încasarea
drepturilor privind colectarea deșeurilor de ambalaje conform Legii 249/2015, care
se adoptă cu 11 voturi “pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respectarea de către persoanele
fizice și juridice a obligațiilor prevăzute de OMS nr. 119/2014 – privind deșeurile
rezultate din activitatea medicală şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 respectarea de
către persoanele fizice și juridice a obligațiilor prevăzute de OMS nr. 119/2014 –
privind deșeurile rezultate din activitatea medicală, care se adoptă cu 11 voturi
“pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind obligația utilizatorilor
(persoane fizice și juridice) să respecte fluxul precolectării deșeurilor conform
prevederilor legale, pe categorii de deșeuri şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 obligația
utilizatorilor (persoane fizice și juridice) să respecte fluxul precolectării deșeurilor
conform prevederilor legale, pe categorii de deșeuri, care se adoptă cu 11 voturi
“pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind implementarea sistemului
plătește cât arunci în cadrul sistemului de salubrizare al comunei Gohor şi dl
viceprimar Ariton Meluță 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 implementarea
sistemului plătește cât arunci în cadrul sistemului de salubrizare al comunei Gohor,
care se adoptă cu 11 voturi “pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI

LOCALE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE
TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN
COMUNA GOHOR JUDEȚUL GALAȚI PENTRU PERIOADA 2019-2027 şi dl
viceprimar Ariton Meluță 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 aprobarea
STRATEGIEI LOCALE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI
FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE DIN COMUNA GOHOR JUDEȚUL GALAȚI PENTRU
PERIOADA 2019-2027, care se adoptă cu 11 voturi “pentru”, din 11 voturi
exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a Serviciului
public comunitar de salubrizare din comuna Gohor, județul Galați şi dl viceprimar
Ariton Meluță 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 aprobarea
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a Serviciului
public comunitar de salubrizare din comuna Gohor, județul Galați, care se adoptă cu
11 voturi “pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini
privind delegarea gestiunii Serviciului Public Comunitar de Salubrizare din Comuna
Gohor, jud Galati şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 aprobarea
Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului Public Comunitar de
Salubrizare din Comuna Gohor, jud Galati, care se adoptă cu 11 voturi “pentru”, din
11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aplicarea prevedrilor OUG
21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale și asumarea obligațiilor

prevăzute de aceasta şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 aplicarea
prevedrilor OUG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale și
asumarea obligațiilor prevăzute de aceasta, care se adoptă cu 11 voturi “pentru”, din
11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Poliţiei locale Gohor și stabilirea procedurilor și
criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării posturilor vacante în
cadrul Poliției locale Gohor şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 modificarea
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale Gohor și stabilirea
procedurilor și criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării
posturilor vacante în cadrul Poliției locale Gohor, care se adoptă cu 11 voturi
“pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 , care se adoptă cu 11
voturi “pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică dă cuvântul d-lui primar pentru a citi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor
obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Galați” şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate,

precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Galați”, care se adoptă cu 11 voturi
“pentru”, din 11 voturi exprimate.
Dl preşedinte Camară Costică 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 Pricope
Marius Cătălin şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 validarea
mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gohor al
domnului Pricope Marius Cătălin, care se adoptă cu 10 voturi “pentru”, din 11
voturi exprimate, se abține dl consilier Camară Costică.
Dl preşedinte Camară Costică 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 Lăbuș
Vasile şi dl viceprimar Ariton Meluță 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 validarea
mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gohor al
domnului Lăbuș Vasile, care se adoptă cu 11 voturi “pentru”, din 11 voturi
exprimate.
Dl Lăbuș Vasile și dl Pricope Cătălin depun jurământul în conformitate cu
prevederile art. 117 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, domnul primar Sîrghie Gelu îi felicită și le urează succes.
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.

Preşedinte de şedinţă,
Camară Costică

Contrasemnează,
Secretar general,
Onica Adriana Iulia

