ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31.01.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Gaujani, judetul
Giurgiu, unde sunt prezenti toti cei unsprezece consilieri alesi .
Mai participa Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani .
Secretarul comunei supune la vot procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare
a consiliului local din data de 16.12.2016, al carui continut este aprobat cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, d-l Tuinea Madalin Ionut da citire ordinei de zi, dupa cum urmeaza:

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ
preuniversitar la nivelul comunei Găujani, pentru anul şcolar 2017-2018 -initiator
Primarul comunei Gaujani;
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de
Interes Local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat in plata -initiator Primarul comunei Gaujani
3. Diverse
Inainte de a supune la vot ordinea de zi, domnul presedinte anunta ca d-l primar doreste sa
suplimenteze ordinea de zi cu inca un proiect de hotarare , si anume :
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de
executare silită si alte acte de către organul fiscal local din cadrul comunei Gaujani, fără semnătura
persoanelor împuternicite si fără stampila organului fiscal local
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi suplimentata care este aprobata cu
unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi –“ PROIECT DE HOTARARE privind

aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Găujani,
pentru anul şcolar 2017-2018” . Dupa prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare de catre d-l
primar, se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot, proiectul de hotarare este votat in unanimitate, adoptandu-se astfel hotararea
cu nr. 2/31.01.2017.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este – “PROIECT DE HOTARARE privind

aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local care vor fi efectuate cu
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat in plata ”
Dupa prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare, se trece la discutii. Nu sunt discutii, se
supune la vot, este votat unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 3/31.01.2017.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este ,, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea emiterii
de acte administrative fiscale, acte de executare silită si alte acte de către organul fiscal local din cadrul
comunei Gaujani, fără semnătura persoanelor împuternicite si fără stampila organului fiscal local “,
Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei
Gaujani.
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