
nouANre
JI]DETUL GAI.ATI
COMUNAPISCU
CONSILIUL LOCAL
Nr. 3rro din 27.o4.2o22

PROCES-VERBAL,
iucrrnrer AsrAzr 2- o4.2o22

Astdzi data d.e mai sus, in sala de gedinle a Primdriei comunei PISCU, are loc cu

incepere de la ora 16.oo q"dirrlu ordinarfl a Consiliului Local al Comunei PISCU,

judetul Galali.l ' Consiiiul local al comunei PISCU, judelul Galali, a fost invitat in qedintd

ordinard, in conformitate cu art.133 
-din 

OUG 57lo3.o7.zotg privind Codul

adminisirativ, cu modificdrile Ei complet5rile ulterioare, prin convocatorul cu nr.3o3o

;i; ;;.il.rorr, irrto"mit in baza Dispozitiei nr.67 din 2o.o4.2cr22 a primarului comunei

PNCU.
Sunt prezenli rr consilieri din totalul de 13 consilieri in functie, lipseEte

nemotivat dl. l,efter Nicu qi d-na Alexandru Gabriela.
La aceastl ieai"te mai sunt prezenli de drept primarul comunei, dl. $tefan Vlad

qi Sllceanu Cica, secretarul geneial al Lomunei. ntai participl d-na. Coman Paula-

idri*u, $ef birou financiar, .orrtubilitute, impozite gi taxe, din aparatul de specialitate

al primarului comunei.
Secreturul le.reral al comunei, Silceanu Gica, anunli c[ qedinla este legal

constituite.
D-na preqedintd de qedin!5, Ghisman l\llaria, p_r.eia lucrarile qe_dintei Ei

prezint5 orai".u de zi, potrivii Dispoziliei Primaruluinr.6T din 2o.o4.2C22, dup[ cum

urmeaz5:- i. Aprobarea procesului - verbal al qedinlei din or.o3.eozz qi cel al qedintei din
o4.o4.2022.

z. proiect de hotirdr e g. 24 din rz.o4 .2cl22 privind : Alegerea preqgdiltelui
de qedinlfl al Consiliului iocal al comunei Piscu pentru Eedin]ele din lunile mai

- iulie zozz. Inifiator: $tefanVlad, primarul comunei'

3. proiect de hotirAre nr. zo din zlz.og.zloze privind.: Aprobarea modeluluiv- 
f"Siti*"Iiei pentru aleqii locali qi a modelului semnului distinctiv al calitHlii acestora.

tiisiat or : $tefan Vlod, primarul comunei.

4. priiect d.e" hotirArb nr. rz din 2z-.o1,z,oz? n-rivinq: Aprobarea rezilierii
contractului de concesiune din r5.o8.r998 incheiat intre Consiliul local al comunei
piscu, judelul Galali qi Negoi!6 Violeia. Ini.fiator: $tefan-Vlad, primarul comunei.

5. proiitt ai: notXrai-. rri. iS dir, tz..o4.zzo2z privind:-Aprobarea documeqtaliei

tehnico-econo-i"" pentru lticrarea "Amenajare qanluri qi accese proprieta[i
comuna Piscu, judepl Galati". Inifiator: $tefanvJa!, grimarul comunei.

6. proiect de hoiir6re nr. 3r din tg.o1,.zoiz privind: Aprobarea documentatiei

tehnico-economice pentru lucrarea "Reparalie curentl sediu primirie". Inifiator:

$tefan Vlad, primarul comunei.
7. ir.bi."t dehotlrflre nr. Bo din t1,o4.zoze privind:- Aprobarea documentatiei

tehnico-economice pentru lucrarea "Modernizare qarc qi construire monumerrt
in comuna Piscu, ju&1ul Gala!i". Inifia.tor: $tefanVlad,primarul comunei.



8. Proiect de hotirflre nr. z6 din L4,o4.2ozz privind: VAnzarea c[tre numitul

i"rite V6if" 
" 

r"pr"t"tei de r.oo6 *4. t"t"r, din domeniul privat al comunei Piscu,

care face obiectul HotlrArii Consiliuluiiocal nr. 6z din 3o.rr.zoo5. Inifiator: $tefan
Wad,primarul comunei.

g. p;;idct de hotir6re nr. z7 din t4.o4.2ozz privind: VAnzarea cHtre numitul

Mirza C[tilil; sup.uf"pi de r.oor -.p. t"*"n-din domeniul privat a] comunei Piscu,

care face oUi".t"f .orrtru.trlui de 
"o.r."irirrrr" 

din r5.o8.rgg8. Inifiator: $tefan Wad,

primarul comunei.
ro. ?roiect a" r,"te*a*e nr. z8 din r4.o4,2ol22 privind : vdnzarea c[tre numitul Ene

Neagu a suprafelei de r.or8 m.p. terln di., do*6t iul privat al comunei Piscu, care face

obiectut contractului de concesiune nr.5zg din o5.o7.zooo. Inifiator: $tefan Vlad'

primarul comunei.
rr. Proiect de hotlrare nr. z9 din ].4.c,4.2o,22 privind: VAnzarea cltre numitu]

Gavrili p""l; ;p;"fqei de i.oro n.p. t".", din domeniul pr,iv3! al comunei Piscu,

care face oui""i"i contractului de conc6siune din r5.o8.rggg. hitiator: $tefan vlad,

primarul comunei.
rz. proiect de hotirAre nr. 28 din rr.o4. zlozlzprivind : Aprobarea concesionlrii- prin ficitaiie potfi"e i unui terln qi i unui teren cu cl5dire apartinAnd-

^6omeniului irVit al comunei Piscu, judeiul Galali. Inifiator: $tefanVlod,primarul
comunei.

13. Proiect de hotlrfire nr. tg din 22.j13.23722 privind: .Actualizarea
inventaruiui bunurilor imoble ain domeniul privat al comunei Piscu, judetul

Galali. Inifiator : $tefan Wad, primarul comunei'
14. Analizarea qi discutarea unor cereri.
15. Inform6ri, intreb[ri, interpel[ri qi rdspunsuri.
Ia cuv6ntul dl. primar, 

"ur"- 
proprrru irodificarea ordinei de zi astfel: introducelea pe

ordinea de zi la p"f ;t u proi""t t.ri d. hotdrAre nr.3z din 2L.o4.2o22 privind Rectificarea

U"i"t.f"i local al^comunei'piscu pentru anul zozz. Inisiator: $tefan Wad, primarul comunei.

Iai pct.t4 gi 15 sd deuindpct.t5 qi t6. 
.

Se supune aproblrii lrdiriea de zi modificat[ qi este aprobatX in unanimitate cu rr voturi

"pentru".'- freqedinta de qedin![ arat[ c[ in conformitate cu ordinea de zi, punctul 1, supune votului

procesul'-,uerbal al qedinlei din or.o3-zozz q! este. aprobat in unanimitate cu rt voturi
;plrrirr", apoi este'semnat de preqedintele de qedinld qi secretarul general al comunei.

Se supune votului proceslul-verbal al qedinlei 
-din 

o4.o4.2o22 Ei este- aprobat in

unanimitate cu 11 voturi "pentru", apoi 
'este 

semnat de preEedintele de qedin!6 qi

secretarul general al comunei.
Docurientele ce au fost dezbitute in qedinlele din o1.o3.2o22 Ei o4.o4.2o22 se

depun in dosare speciale ale qedinlelor respective, -sunt 
numerotate, semnate Ei sigilate

de cxtre secretarul general al comunei Ei pregedintele de Eedintx.
Se trece la punctul z al ordinei de zi.

Se dd cuvA^ntul d-lui $tefan Vlad., primarul comunei, c,are p1e{ntd referatul de
1e qedin![ alaprobare qi proiectul de hotirAre privind.Alege.rea preEedint.lti d

Consiliuluito"ut al comunei Piscu pentru qedinlele din lunile rnai - iulie 2022.uullslrrurLrl luucLl ctl u\rrllulrL! I rouu yvrrLr u Yvsurlvrv
Se solicitd propuneri. Dl. Sava Culai propune pe dl. Petici Mircea. Se supune

aprobdrii proprn"t"a qi este votatd in unanimitate cu tr voturi "pentru".
Se ae cuv6ntul d-nei Sfllceanu Gica, secretar general al comunei, care dd citire

raportului de specialitate al aceluiaEi proiect.-
Se dE cuvAntul, preqedinlilor^comisiilor de specialitate nr.l, 2 $i 3 din cadrul



consiliului local, care prezintl rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.

Urmeaz5 disculii, intre6Xri qi propuneri, acolo unde este cazul, asupra

materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este

aprobat in unanimitate cu t I uoturi,,pentrll'.
Se trece la punctul3 al ordinei de zi.

Se dI cuv6ntul d-lui $tefan Vlad, ttip"-tgl comunei, care

,bare roiectul de hot[r6re privind
uuarr ;r a llluLrtrlurtll DgllllLLtrul ur.
Se d[ cuvAntul d-nei S[lceanu Gica, secretar general al comunei, care dX citire

raportului de specialitate al aceluiaEi
consilier achizilii publice din cadrul
umane.

Se d[ cuvAntul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul

consiliului local, care prezintl rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeazd disculii, intre6dri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra

materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este

aprobat in unanimitate cu I I u oturi,pentru".
Se trece la punctul4 al ordinei de zi.

Se dd cuvAntul d-lui $tefan Mad, primarul
de hot6rAre privind

Se dH cuvAntul d-nei Sfllceanu Gica, secretar general al comunei, care d[ citire

proiect, intocmit de d-na Trandafir Antoneta,
bompartimentului achizilii publice Ei resurse

care

raportului de specialitate al aceluiaqi proiect.
Se dd cuvAntul, preEedin{ilor comisiilor de specialitate nr.t, z

consiliului local, care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.
Urmeazd disculii, intrebdri Ei propuneri, acolo unde este

materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuudnt; Se supune

apr ob at in unanimitate cu t I u oturi,,p entrtl' .

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi.

qi 3 din cadrul

canJl, asupra

Se d[ cuvAntul d-nei S[lceanu
raportului de specialitate al aceluiaqi
consilier achizilii publice din cadrul

aprobdrii proiectul de hotdrdre 9i este

Gica, secretar general al comunei, care dd citire
proiect, intocmit de d-na Trandafir Antoneta,
Compartimentului achizitii publice gi resurse

Se dd cuvAntul d-lui $tefan Vlad, pri ruI comunel rezint[ referatul de

bare si I de hot[rAre privind
care

umane.
Se dd cuvfintul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul

consiliului local, care prezint[ rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.
Urmeazfi disculii, intrebdri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra

materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuudnt; Se sttpune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este

aprobat in unanimitate cu tt uoturi,,pentrt'.



Se trece la punctul 6 al ordinei de zi'
Se dI cuvAntul d-lui $tefan Mad, primarul comunei, care prezintX referatul de

aprobare qi proiectul de hot5rAre privind Aprobarea docurnentaliei tehnico-economice
pentru lucrarea "Reparafie curent[ sediu prirn5"rie".

Se d[ cuvAntul d-nei Sflceanu Gica, secretar general al comunei, care dh citire
raportuiui de specialitate al aceluiaqi proiect, intocmit de d-na Trandafir Antoneta,
consilier achizifii publice din cadrul Compartimentuiui achizilii publice Ei resurse

umane.
Se dX cuvAntul, preEedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 Ei 3 din cadrul

consiliului local, care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.
Urmeaz[ disculii, intreb[ri Ei propuneri, acolo unde este cantl, asupra

materialelor prezentate.
Nu sunf inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este

aprobat in unonimitate cu It uoturi,,pentru".
Se trece la punctul7 al ordinei de zi.
Se d5 cuvAntul d-lui $tefan Mad, primarul comunei, care prezintd referatul de

aprobare qi proiectul de hotlrAre privind Aprobarea documentaliei tehnico-economice
pentru lucraiea "Modernizare pare qi construire monument in comuna Piscu,
judetul Galati".

Se dI cuvAntul d-nei Silceanu Gica, secretar general al comunei, care dX citire
raportului de specialitate al aceluiaEi proiect.

Se dX cuvAntul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.L, 2 Si 3 din cadrul
consiliului local, care prezintl rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeazd disculii, intrebXri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra
materialelor prezentate.

Nu sunt inscrieri la cuu6.nt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este

aprobat tn unanimitate cu I t uoturi,,pentrt'.
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi.
Se dX cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezintX referatul de

aprobare Ei proiectul de hotlrdre privind VAnzarea cltre numitul Ionili Vasile a

suprafelei de r.oo6 m.p. teren din domeniul privat al comunei Piscu, care face oliectul
HotdrArii Consiliului local nr.6z din 3o.rr.zoo5.

Se dd cuvAntul d-nei Silceanu Gica, secretar general al comunei, care dd citire
raportului de specialitate al aceluiaqi proiect.

Se d5 cuvAntul, preEedinlilor comisiilor de specialitate nr.t, 2 $i 3 din cadrul
consiliului local, care prezintX rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeazd disculii, intrebXri qi propuneri, acolo unde este cansl, asupra
materialelor prezentate.

Nu sunf inscrieri la cuud.nt; Se supune aprobd.rii proiectul de hotdrdre Si este

aprobat in unanimitate cu t t uoturi,pentrtl'.
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi.
Se dI cuvAntul d-lui $tefan Mad, primarul comunei, care prezintd referatul de

aprobare Ei proiectul de hotlrAre privind VAnzarea cltre numitul Mirza Cflt[lin a

suprafelei de r.oor m.p. teren din dorneniul privat al corn*unei Piscu, care face obiectul
contractului de concesiune din 15.o8.1998.

Se dX cuvAntul d-nei Si.lceanu Gica, secretar general al comunei, care dX citire
raportului de specialitate al aceluiagi proiect.



Se dd cuvAntul, preEedinfilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul

consiliului local, care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.

Urmeazd disculii, intre6[ri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra

materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri lo cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este

aprobat in unqnimitate cu lt uoturi,pentrtt".
Se trece la punctul ro al ordinei de zi.
Se dX cuvA^ntul d-lui $tefan Vlad, primarui comunei, care prezint5 referatul

Se d, cuvAntul d-nei Sfllceanu Gica, secretar general al comunei, care dX citire
raportului de specialitate al aceluiaqi proiect.

Se dd cuvAntul, pregedinfilor-comisiilor de specialitate nr.t, 2 Ei 3 din cadrul

consiliului local, care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeazh disculii, intreL[ri gi propuneri, acolo unde este cazul, asupra

materialelor prezentate.
Nu su-nt inscrieri la cuudnt; Se supune oprobdrii proiectul de hotdrdre 9i este

de

raportului de specialitate al aceluiaEi proiect.
Se d[ cuvflntul, preEedinlilor-comisiilor de specialitate nr.t, 2 qi 3 din cadrul

consiliului local, care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.
Urmeazd disculii, intrebdri qi propuneri, acolo unde este cazul, asupra

materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuudnt; Se ntpune

aprobat in unanimitate cu tt uoturi,,pentrt'.
Se trece la punctul rz al ordinei de zi.

aprobat tn unanimitate cu I I uoturi,,pentrtt".
Se trece la punctul u al ordinei de zi.

Se dd cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul
robare Ei proiectul de hotdrAre privind Aprob
rblic[ a unui teren Ei a unui teren cu clddire apar

raportului de specialitate al aceluiaEi proiect.
Se dd cuvAntul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.t, z

consiliului local, care prezintl rapoartele de aizare ale aceluiaqi proiect.
Urmeaz[ disculii, intrebdri Ei propuneri, acolo unde este

materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuudnt; Se xtpune

apr ob at in unanimitate cu t I u oturi,,p entrtl',
Se trece la punctul 13 al ordinei de zi.

Se dX cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezintd referatul de

Se di cuvAntul d-nei Silceanu Gica, secretar general al comunei, care dI citire

aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este

comunei intd referatul de

-SJ 
dS c""antut d-nei Sfllceanu Gica, secretar general al comunei, care d[ citire

qi 3 din cadrul

cazul, asupra

aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este

Se dI cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezint[ referatul de



raportului de specialitate al aceluiaEi proiect. 
-

Se dI cuvAntul, preEedinlilor comisiilor de specialitate nr.t, z
consiliului local, care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.

Urmeazd disculii, intrebari qi propuneri, acolo unde este

materialelor prezentate.
Nu sunf inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre 9i este

aprobatin unanimitate cu lt uoturi ,,pentrtt".
Se trece la punctul 14 al ordinei de zi.
Se d[ cuvAntul d-lui $iefan Vlad, primarul comunei, care prezintH referatul de

aprobare qi proiectul de hot[rAre privind Rectificarea bugetului local al comunei Piscu,

judetul Galati, pentru anul zozz.
Se d[ cuvAntul d-nei Coman Paula-Adriana, qef birou financiar, contabilitate,

impozite qi taxe, care dI citire raportului de specialitate al aceluiaqi proiect qi aratd ci
bugetul se rectificd atAt la parteJ de venituri cAt qi la partea de cheltuieli cu suma de

r.O-gO mii lei. Suma de r.553 mii lei a fost alocat[ de MDRAP pentru lucrarea la drmuri
finanlat[ prin PNDL, iar diferenla de r33 mii lei provine din venituri proprii. Aceste

sume au fost distribuite pentru urmdtoarele cheltuieli r.553 mii la drumuri, diferenta de

r33 mii lei pentru proiect reabilitare primarie, achizilionare retopercutor, motocoasa,

tichete 4 persoane gi achizilionare zgur5.
Se^dX cuvAntul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, z qi g din cadrul

consiliului local, care prezintX rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.
Urmeazl disculii, intreb[ri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra

S" aA cuva"iul d-nei Silceanu Gica, secretar general al comunei, care d5 citire

Ei 3 din cadrul

cazul, asupra

materialelor prezentate.
Dl. Trifan Nicu propune sd se

barier[ cdtre pod, cu zgurd.
refacd drumul de aproximativ roo ml de la

Nu mai sunt mai inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre

si estegi:3;'# 
;:xT#{i:;:Jj,J:,H',;{?#iii*a,$i:dilbd ti-,iffi

Au intrat in sala de Eedin!5 d-nii Dinflilfl Nicolae, Nistase Adam qi Vlad
Ionel, Ei se solicitd acordul consiliului local pentru a participa Ei a-Ei expune
problememe Ei sunt de acord toli consilierii locali.

Ia cuvAntul dl. $tefan Gheorghe, care arat[ cd existd un conflic intre cele trei
persoane prezente privitor la zonele de pdqunat qi drumul de acces. Aratd cX trebuie sl
aib5 cale de acces toli Ei sd nu ocupe drumul.

Se dd cuvAntul dl. Dflnflili Neculai care prezint5 intelegerea initial6 cu cele z

perspoane prezente privind modul de folosire a terenului pentrupXqunat dintre diguri qi

drum, iar problema este cum se folosegte acum pdEunea gi calea de acces. 
-. 

Dl. VIad Citilin-Mihai propune ca s[ se faci o constatare la fata locului de

c[tre Comisia nr.z pentru agricultur5 din cadrul consiliului local. Propunere cu care

sunt de acord toli consilierii locali. De asemenea sunt de acord Ei cele 3 persoane
prezente.

Cei trei cet5leni plrlsesc sala de Eedin{e.
Se dH citire cereiii d-lui VIad Ionel care solicitd p5gune. PreEedintele de Eedintd



arate cd problema a fost discutatd Ei comisia nr'3 va merge la fala locului Ei va incerca

solulionarea situatiei.
Se d[ citire cererii d-nei ron Mflrioara prin care solicitd scutirea de la plata

taxei de salubrizar.. S;;p;ne aproberii solicitarea qi este respinsd in unanimitate cu rr

voturi "imPotriv5".
se dd citire cererii d-lui Toader Nicu, care solicita teren pentru pflqunatul

animalelor. D-na Ghisman Maria froprrn. sd -r[mAn[ q-9 v.qqhiul. amplasament pe

."pr;f4, d e 7 ha,propunere ., "u.. 
,rrrt de acord toli consilierii locali.

Se trece h ;;;;;irO "f 
otai"ei de zi. Informiri, intrebf,ri, interpel[ri Ei

rispunsuri.
Se d[ cuvantul d-lui Trifan Nicu, care intreabX despre stadiul documenta{iilor

de laVameq.
Ia cuvAntul secretarul general al comunei care aratd cI la VameE sunt in

lucru 2 documentalii. Una .ut" .r".utita actualizarea cdr[ilor funciare' conform

modificdrilo, prin u"i" realizate i" til;;i;r cea de-a doua documentalie este cea privind

oblinerea avizului de la MDLpe peniri'proiectut de hotdrAre de actualize a inventarului

domeniului publicii;;;*t. ii;;;;i iroiect.de hotdrare trebuie introduse strlzile cu

denumiri qi iuprafele care de asemenea este in lucru.

Se dd cuvAntul d-lui Dinu ruifr"if .ure arat[ c[ podul din zona unde locuieEte dl'

Dicu (la Priceputul) trebuie taiat deoarece s-a infundat.

Se d[ .rruarrt,rt a-iui gtefat Ch"o"ghe, care aratd c5 trotuarul de la biseric[ a

fost acoperit in timp, iar in u""u ,on5 ireb"uie ficuti o subtraversare a drumului prin

qanl care s5 duc[ in Eanlul de peste drum'
Mai arat6 

"a b" ,tr. to., St. pu"uit, numitul Ion Costic5 duce gunoiul de grajd

lAng5 gardul stadionului. Propune sA fie'atenlionat c[ nu are voie, aceasta s[ se facd

i;ffi; Gtiinlare, deoarece l-a atenlionat personalqi nu a inteles'

Preqedintele de qedinld ufti ce oidinea de zi a fost epuizat[, mul{umeqte

consilierilor pentru participare qi declard lucrarile qedinlei incheiate'

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Ghisman Maria

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
S[lceanu Gica


