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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 28.04.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani. 

La sedinta participa toti cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani. 

Mai participa doamnele: Blaga Lucica-Mihaela -primarul comunei Gaujani, Dunare 

Aurica- secretarul comunei Gaujani, Barascu Niculina-referent si Pavel Elena- 

delegatul satesc. 

In conformitate cu prevederile art.42, alin.5, din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, modificata si completata, doamna secretar 

supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, care este aprobat in 

unanimitate de voturi. 

Doamna Blaga Lucica-Mihaela, primarul comunei Gaujani prezinta ordinea de 

zi propusa pentru aceasta sedinta, dupa care arata ca este necesara suplimentarea 

acesteia cu  3 puncte: 

1.Proiect de hotarare privind înfiinţarea  asociaţiei de dezvoltare intercomunitară   

”MANAGEMENTUL TERITORIULUI - JUDEŢUL GIURGIU”.  

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii “alimentare cu apă potabilă, comuna Găujani, judeţul Giurgiu”. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii “sistem centralizat de canalizare apă uzată menajeră, comuna 

Găujani, judeţul Giurgiu”. 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi suplimentata, care este 

aprobata in unanimitate de voturi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea decontării  cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna martie 

2011. 

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare. 

Doamna secretar solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari 

este necesar votul majoritatii consilierilor prezenti, iar din punctul sau de vedere, 

proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Deoarece nu sunt discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul 

de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea 

nr.21/28.04.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 2 al ordinii de zi, se ia in discutie proiectul de hotarare privind 

rectificarea  bugetului Consiliului Local Găujani pentru anul 2011. 

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.  

Doamna secretar solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari 

este necesar votul majoritatii consilierilor in functie, iar din punctul sau de vedere, 

proiectul de hotarare este legal intocmit. 
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Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Se inscriu la discutii domnii: Musca Stefan, Gheta Adrian-Petrisor, 

Pietroseneanu Florea, Soare Marin. 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei Barascu Niculina, referent 

in cadrul compartimentului contabilitate, care spune:-„Trebuia sa cuprindem in buget 

si banii din Hotararea judecatoreasca de la salubrizare. Nu vreau sa ma trezesc ca imi 

blocheaza contul.” 

Doamna primar spune: -„Nu ne blocheaza conturile. Am vorbit si ne va da banii 

consiliul judetean pentru hotararea judecatoreasca.” 

Domnul Musca Stefan, avand cuvantul, spune:-„Am o problema pentru 

comunitatea de la Pietrisu. De fapt, o rugaminte. Biserica adventista de la Bucuresti 

ne-a dat niste bani sa reparam biserica din Pietrisu, dar nu ne ajung. Va rog sa aprobati 

30 milioane lei pentru aceasta biserica. Banii nu ii iau eu, se depun intr-un cont si se 

folosesc pentru reparatii. Biserica noastra e un ONG, pastorii sunt platiti de enoriasi, 

noi nu primim bani de la bugetul de stat.” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor, avand cuvantul, spune:-„Sa ni se precizeze de la 

contabilitate, daca dupa aceasta rectificare din fondul de rulment mai raman ceva bani 

deoparte.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Nu.” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Ramanem cu aceste facturi din urma 

neplatite. Am cerut sa fiti atenti ca furnizorii ne ard si nici nu isi fac treaba ca lumea. 

Sperati ca vor mai veni bani de undeva, de la consiliul judetean, de la prefectura? Daca 

apare o urgenta, de unde luam bani? Nu sunt de acord sa nu ramana nici un ban in 

fondul de rulment. Trag un semnal de alarma. La reparatii curente nu sunt debite. Sa 

platim intai toate facturile restante. Referitor la cererea domnului Musca Stefan, sunt 

de acord.” 

Doamna Barascu Niculina raspunde:-„Fondul de rulment poate fi folosit in 

cursul anului sau poate fi lasat mai multi ani si adunandu-se banii, se poate face o 

investitie mai mare.” 

Domnul Pietroseneanu Florea, avand cuvantul, spune:-„In principiu sunt de 

acord cu sumele asa cum au fost prezentate de domnul viceprimar. Am insa cateva 

recomandari: sa fim mai atenti chiar si cu iluminatul public, cu repararea primariei. 

Daca lucrarile ar costa mai putin, am putea face o sala de sport. Am vazut ca sageacul 

din plastic de la gradinita cade. Lucrarea a fost facuta de putin timp. Fiecare primar 

cand vine, zugraveste primaria. Cred ca aceste lucrari ar trebui sa dureze mai mult 

daca ar fi de calitate. Centrala de la scoala nu are streasina sa se scurga apa. Banii din 

deviz pentru centrala s-au consumat?” 

Doamna primar raspunde:-„A fost un contract pe 2 ani. Acesta este  al doilea. 

Nu s-au incheiat acte aditionale sau altceva. Daca nu erau facturile restante, voiam sa 

facem acoperisul la sala de sport de la scoala.” 

Domnul Soare Marin, avand cuvantul, spune:-„Reparatia primariei in ce consta? 

Din putinul pe care il avem, cred ca nu era o suma mare ca sa betonam curtea scolii.” 

Doamna primar raspunde:-„Curtea scolii se rezolva.” 

Domnul Soare Marin continua:-„E bine ca s-a hotarat sa se puna alarme la scoli 

si primarie. Pentru sarbatorirea celor care au implinit 50 de ani de la casatorie, eu m-

am ocupat in trecut, dar acum nu mai pot. Cei doi consilieri de la Pietrisu ar putea sa 
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se ocupe, deoarece registrele de stare civila din anii 1959-1961 sunt la Pietrosani. Ii si 

cunoasteti mai bine pe oamenii din satul Pietrisu. Eu nu mai am timp. M-am ocupat la 

Gaujani si mai e de umblat, trebuie adunate certificatele de casatorie, buletinele, 

cererile. In legatura cu solicitarea domnului Musca Stefan pentru biserica adventista, 

trebuie sa vedem daca nu se poate lua de undeva, sa le dam si lor, asa cum am dat si la 

ortodoxi.” 

Doamna Pavel Elena intervine si arata ca ar fi necesari niste bani si pentru 

biserica de la Cetatuia. 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Domnii Maroiu Cosma si Pasarica Iordan au 

spus ca fac totul la biserica din Cetatuia. Nu este necesar sa dam bani de la noi.” 

Doamna primar spune:-„Sa spuna preotul de la Cetatuia ce a facut cu miliardul 

pe care l-a primit.” 

Doamna Pavel Elena spune:-„Eu am inteles ca nu ajung banii pentru pictura.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Si la biserica din Gaujani se poate face cate ceva. 

Vorbim de mult timp de gardul dintre scoala si biserica si alte lucruri in curte.” 

Doamna primar spune:-„La Gaujani s-au dat bani. Preotul cel tanar, mai ales, nu 

discuta cu nimeni. La inmormantari ia sume mari, nu tine cont ca oamenii sunt saraci. 

Mi s-a reprosat ca nu curatam cimitirul. Cum sa dau oameni de la 416 sa calce pe 

morminte? Noi am curatit in exterior. Am sa ii chem, impreuna cu consiliul bisericesc, 

sa stam de vorba ca nu sunt multumita de ceea ce se intampla.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Guvernul actual nu este de acord sa dam bani 

la culte.” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Intreb si vad ca nimeni nu imi raspunde: 

ce inseamna reparatii capitale? Concret, ce se face?” 

Doamna primar spune:-„Vom face exteriorul la primarie si gradinita” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„S-a zugravit interiorul la primarie si s-a 

dat o culoare deschis, iar cand vin oamenii se murdareste. Trebuia dat un brau cu 

ulei.” 

Doamna primar spune:-„Ce sa le facem la oameni?” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Eu va spun ce vorbesc oamenii. Nu am 

facut nimic din punct de vedere social pentru ei. Domnul Furniga Gheorghe la 

instalarea ca primar, a reparat cladirea. O mai reparam o data, la scurt timp. La Pietrisu 

gradinita care trebuia construita arata rau. S-au prevazut pentru 16 copii sala de mese, 

bucatareasa, si constructia a ramas neterminata.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Putem sa mai taiem de la reparatii capitale si sa 

facem gardul la scoala.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Se prevede in buget o suma, dar nu se stie 

sigur cat costa pana nu contractezi lucrarea. Daca vor mai ramane niste bani, vom face 

si altceva.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Nu stiu de ce nu va spuneti parerea asupra 

solicitarii mele. Vorbiti in fata, barbateste, sa plec lamurit. Nu am cerut o suma prea 

mare, cred ca o putem lua de la reparatii capitale.” 

Deoarece nu sunt alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare, cu propunerea domnului Musca Stefan, care este aprobat in 

unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea nr.22/28.04.2011 de catre Consiliul 

Local Gaujani.  
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Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 3 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea executiei bugetului la trimestrul I al anului 2011. 

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.  

Doamna secretar solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari 

este necesar votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar din punctul sau de 

vedere, proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Deoarece nu sunt discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul 

de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea 

nr.23/28.04.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 4 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea statutului comunei Gaujani, judetul Giurgiu. 

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.  

Doamna secretar solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari 

este necesar votul majoritatii consilierilor prezenti, iar din punctul sau de vedere, 

proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Soare Marin spune:-„Vreau sa va informez ca lucrez la o carticica, un 

fel de monografie. Am citit statutul comunei si am vazut ca se mentioneaza data la 

care a fost atestata comuna. Data e gresita, comuna este atestata pentru prima data la 

1613 aprilie 17 in „Catalogul privind documentele din Tara Romaneasca 1601-1620 

care se gaseste la arhive.” 

Deoarece nu sunt alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se 

Hotararea nr.24/28.04.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 5 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

înfiinţarea  asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”MANAGEMENTUL 

TERITORIULUI - JUDEŢUL GIURGIU”.   

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare. 

Doamna secretara solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari 

este necesar votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar din punctul sau de 

vedere, proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Doamna primar spune:-„Trebuie actualizat PUG-ul. Cel pe care il avem, nu mai 

este bun. OCPI vrea sa faca cadastrul in tot judetul. La asociatie cotizam cu 1000 lei 

pentru anul 2011.”  

Deoarece nu sunt alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se 

Hotararea nr.25/28.04.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 6 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “alimentare 

cu apă potabilă, comuna Găujani, judeţul Giurgiu”. 
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Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare. 

Doamna secretara solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari 

este necesar votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar din punctul sau de 

vedere, proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Doamna primar spune:-„S-au modificat valorile lucrarilor, de asta trebuie data o 

noua hotarare. Vom depune documentatia la minister si sper ca de aceasta data sa ne 

aprobe si noua.” 

Deoarece nu sunt alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se 

Hotararea nr.26/28.04.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 7 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “sistem 

centralizat de canalizare apă uzată menajeră, comuna Găujani, judeţul Giurgiu”. 

Doamna secretara solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari 

este necesar votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar din punctul sau de 

vedere, proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Deoarece nu sunt discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul 

de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea 

nr.27/28.04.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 8 al ordinii de zi, doamna primar prezinta cererea 

nr.1021/31.03.2011 depusa de un grup de cetateni din satul Pietrisu. 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Au venit si la mine, mi-au spus ca au 

fost si la prefectura. Musca Gicu a depozitat gunoi de la animale pana in mijlocul 

garlei. E un focar de infectie. Si la Florea Taga a inceput sa puna balegar pe malul 

garlei. Trebuie facut ceva.” 

Doamna secretar spune:-„In cazul in care a fost ocupata o ulita, exista calea 

legala de a actiona in judecata persoana respectiva, pentru tulburare de posesie. 

Doamna primar spune:-„Am fost la o sedinta la prefectura, impreuna cu domnul 

viceprimar unde s-a discutat ce trebuie sa facem in legatura cu balegarul. Cetatenii vor 

trebui sa aiba platforme betonate in curte in care sa depuna gunoiul de grajd. Vom da o 

hotarare de consiliu in sedinta urmatoare. In legatura cu cererea depusa, am fost cu 

domnul viceprimar la Musca Gicu si acesta s-a aratat intelegator. A zis ca deschide 

ulita. Eu sunt pentru solutionarea cererilor pe cale amiabila. La sedinta anterioara a 

venit domnul Gaujeneanu Tudor si a cerut un teren din izlaz care i-a fost dat unui 

cetatean din alta comuna. Acum mi s-a prezentat un contract de inchiriere incheiat pe 

5 ani. In luna iunie vom da o hotarare de consiliu si vom parcela cate 50 de arii tot 

terenul din izlaz si numai asa se va da, ca sa primeasca toti cei care solicita. Daca mai 

ramane teren, il vom lucra noi. De asta nu am luat tractor, ce sa lucram cu el?” Eu am 

incheiat contracte pentru izlaz numai pe 1 an, dar domnul Furniga Gheorghe a incheiat 

pe mai multi ani:5 sau 10.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Incepand cu anul 2011, proprietarii sau cei 

care iau izlaz de la primarie, platesc taxa la IELIF pentru desecare.” 
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Domnul Musca Stefan spune:-„Daca ati primit o hartie in acest sens, sa o 

atacam, ca nu este normal sa platim.” 

Doamna primar spune:-„Nu se paote face nimic, e lege, pentru zona de desecare 

e taxa ca si impozitul pe teren. Noi doar v-am informat.” 

Ordinea de zi a fost epuizata, motiv pentru care domnul presedinte de sedinta 

declara inchise lucrarile acesteia. 

 Drept pentru care  s-a incheiat  prezentul proces-verbal in trei exemplare, din 

care 1 exemplar va fi afisat in termen de 3 zile de la terminarea sedintei, 1 exemplar 

ramane la primarie iar 1 exemplar va fi inaintat la Institutia  Prefectului - Judetul 

Giurgiu, in termen legal prin  grija secretarului comunei Gaujani. 

 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA    SECRETARUL COMUNEI 

 

MARCU DUMITRU          DUNARE AURICA 


