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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 20.05.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani. 

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

Mai participa doamnele: Dunare Aurica- secretarul comunei Gaujani 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. 

Deoarece doamna Blaga Lucica-Mihaela, primarul comunei Gaujani participa la 

o sedinta la Consiliul Judetean Giurgiu, domnul viceprimar prezinta ordinea de zi 

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

cu  1 punct: 

1.Proiect de hotarare privind inexistenta planului parcelar pentru tarlaua 47 si 

consecintele ulterioare ale acestui fapt. 

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 aprilie 

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.28/20.05.2011 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 

stabilirea taxei speciale pentru divort in comuna Gaujani. 

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. Mai arata ca proiectul de hotarare, expunerea 

de motive si raportul compartimentului de specialitate au fost afisate la sediul 

primariei si pe siteul www.primariagaujani.ro la data de 11.04.2011 si nu s-au primit 

propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de act normativ. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

http://www.primariagaujani.ro/


 2 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Propun ca taxa sa fie de 500 lei, deoarece nu 

vrem sa incurajam divorturile, avand o taxa prea mica.” 

Doamna secretar arata ca aceasta este o taxa speciala, stabilita in baza 

prevederilor art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificata 

si completata, si se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

procurarea materialelor necesare functionarii acestui serviciu. 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-“Vor fi mai multe cheltuieli. E o taxa 

buna, sa o stabilim asa cum a zis domnul viceprimar, sa descurajam divorturile.” 

Domnul Musca Stefan, spune:-„Sunt de acord cu propunerea domnului Marcu 

Dumitru.” 

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

proiectul de hotarare, asa cum a fost formulat si se obtin 2 voturi pentru ale domnilor 

Furniga Gheorghe si Stoenescu George si 9 voturi impotriva. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarea propusa de domnul Marcu 

Dumitru si se obtin 9 voturi pentru si 2 impotriva, ale domnilor Furniga Gheorghe si 

Stoenescu George. 

S-a adoptat Hotararea nr.29/20.05.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

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

acordarea sumei de 200 lei cuplurilor care au domiciliul in comuna Gaujani si au 

implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta. 

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 Gheta Adrian-Petrisor intreaba:-„Cine a initiat proiectul de hotarare? 

Ca eu stiu ca domnul Soare Marin a umblat dupa acte. Daca se duc banii acasa, ar 

trebui sa mearga si un consilier, ca noi aprobam hotararea iar altii isi asuma merite.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Ar trebui ca actiunea sa se desfasoare in cadru 

festiv, ca sa nu fie diferente fata de cei carora li s-a dat in trecut. Avem si diplome sa 

le dam, urmeaza sa le multiplic.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Sa nu para o actiune electorala, asa cum a fost 

data trecuta.” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Sa se faca in prezenta consilierilor. Nu 

folosim acest lucru pentru propaganda electorala.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Sa fie convocati toti si sa fim si noi, 

consilierii. Daca vrem sa facem iar chermeza, pot aparea discutii, ca e saracie si unii se 

lafaie.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Sa se faca la primarie, sa li se ofere un suc, sa le 

dam diplomele si banii.” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Data trecuta au fost invitati : Beianu, 

Ungureanu, a adus lautari, si a iesit altfel decat era corect. Oamenii batrani au fost 

asezati pe scaunele la gradinita, mie mi s-a parut penibil. Unii dintre ei abia mai merg. 

Insist ca doamna primar sa tina cont de propunerile noastre.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Pe 6 se iau banii si pe 7 se dau la primarie.” 
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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.30/20.05.2011 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 

acordarea sumei de 200 lei doamnei Tanase Marina care a implinit 101 ani.  

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:-„Aici e alta situatie, ii vom duce banii acasa, 

formam o comisie si ne ducem la ea, ca e batrana.” 

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.31/20.05.2011 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 

aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati 

din surse agricole. 

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 prezenti, iar din punctul sau de vedere, 

proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Musca Stefan intreaba:-„Cine realizeaza acest proiect?” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Va prezint codul bunelor practici agricole si 

Directiva Consiliului Comunitatilor Europene nr.91/676/CEE din 12 decembrie 1991  

privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.  

Toti agricultorii trebuie sa respecte Planul local de actiune pentru protectia apelor 

împotriva poluării cu nitrati din surse agricole.” 

 Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„De cand s-au inchis gropile de gunoi, 

cetatenii arunca balegar peste tot. Sa se ia masuri si sa fie amendati cei care fac acest 

lucru.” 

Domnul Furniga Gheorghe spune:-„Garla noastra e poluata vara. Animalele 

beau apa de acolo.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„E atributia primarului sa ii amendeze pe cei 

care arunca gunoi oriunde.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„In trecut erau 4000 de  oi pe raza 

comunei si erau adapate cu apa din fantana. Acum, nu se mai face asa, se adapa din 

garla.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Si apa potabila din Gaujani are nitriti.” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Se duce balegar in garla si apoi mancam 

peste si ne imbolnavim. Sunt 2 persoane care au pus balegar. Sa li se aduca la 

cunostinta si sa se ia masuri.” 
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Domnul Furniga Gheorghe spune:-„Cand eram primar, s-a incercat sa se  

decolmateze garla si sa i se dea drumul la Dunare, dar nu s-a dus la capat acest lucru.” 

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.32/20.05.2011 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 

scoaterea la licitatie pentru inchiriere a suprafetei de 14 mp teren  intravilan apartinand 

domeniului public al comunei Gaujani, situat in satul Gaujani. 

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 a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie, iar din 

punctul sau de vedere, proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Ar trebui sa amenajam terenul de pe care 

s-a demolat fosta primarie, asa cum am facut parcul din fata primariei.” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Pe acel teren am aprobat mai de mult sa 

facem un teren de fotbal. Sa ne gandim ca ridicam concurenta pentru vanzatorii 

bastinasi.” 

Domnul Stoenescu George spune:-„E bine sa fie concurenta, deoarece mai scad 

preturile.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Acum vrea sa inchirieze sa puna o rulota, dar mai 

vorbim si vom vedea ca va face si constructie acolo. Daca s-a dat o hotarare sa facem 

teren de fotbal, sa o respectam. Sa vedem daca putem sa ii dam in alta parte, dar acolo 

nu sunt de acord.” 

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

proiectul de hotarare si se obtin 5 voturi pentru, ale domnilor: Stoenescu George, 

Pietroseneanu Florea, Anghel Stela, Mitroi Marin si Musca Stefan, si 6 voturi 

impotriva. Ca urmare, proiectul de hotarare a fost respins.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

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

alegerea presedintelui de sedinta. 

 Comisia de specialitate a dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare. 

Doamna secretara 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 solicita sa se faca propuneri. 

Doamna Anghel Stela propune pe domnul Furniga Gheorghe. 

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

proiectul de hotarare, cu propunerea doamnei Anghel Stela, care este aprobat cu 10 

voturi pentru si o abtinere, a domnului Furniga Gheorghe, adoptandu-se Hotararea 

nr.33/28.04.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 8 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

inexistenta planului parcelar pentru tarlaua 47 si consecintele ulterioare ale acestui 

fapt. 
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Comisia de specialitate a dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare. 

Doamna secretara solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari 

este necesar votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie, iar din 

punctul sau de vedere, proiectul de hotarare nu este legal, pentru motivele prezentate 

in raportul pe care l-a intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Nu stiu cum am dat hotararea data 

trecuta. Terenul face parte din izlaz. Am procedat gresit si atunci si acum. Ne bucuram 

sa vina investitori in comuna, dar uitam ca raspundem pentru hotararile noastre daca 

nu sunt legale. Am luat multe palme de la cei care au zis ca vin sa faca ceva si nu au 

mai facut nimic.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Eu am fost de acord sa vina oameni care sa faca 

ceva in comuna, dar aceasta statie nu avantajeaza cu nimic cetatenii, curentul care va fi 

obtinut, se va vinde in sistemul national.” 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Se vad unele lucruri care se fac fara 

licitatie. Tot ce semnam, daca nu e corect, candva putem sa raspundem pentru 

hotararile noastre. Si cu IAS-ul nu s-a facut nimic. Se lungeste procesul, s-a conexat 

dosarul cu cel de la Vedea, ca si lor are sa le plateasca impozit restant. Cel putin, daca 

suntem intrebati despre IAS, avem un proces pe rol. Sa nu credeti ca nu putem fi trasi 

la raspundere. De aceea eu sunt impotriva la anumite lucruri, se scrie in procesul-

verbal cum a votat fiecare si cine a fost de acord, poate raspunde. Acel contract de 

superficie semnat de doamna primar, inseamna ca respectivul poate folosi terenul.” 

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

proiectul de hotarare, care este respins in unanimitate de voturi. 

Delegatul satesc a votat impotriva.  

La punctul 9 al ordinii de zi, domnul presedinte de sedinta citeste referatul 

privind legalitatea infiintarii serviciului de salubrizare al comunei Gaujani judetul 

Giurgiu si stabilirii taxelor de salubrizare. 

Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„La timpul respectiv, s-a semant 

contractul rapid, ca nu stiu de ce trebuia sa ne grabim. Daca se vor stabili preturile 

dupa normative, nu vom putea achita niciodata acele sume. Am discutat anul trecut sa 

luam o masina de gunoi. Chiar cu pretul actual, sunt multi bani neincasati de la 

populatie. La acestia se aduna penalitati, care trebuie platite. Exista un om care are 

obligatia sa mearga din poarta in poarta si sa incaseze?” 

Domnul Soare Marin spune:-„Va deveni satul un morman de gunoi daca 

renuntam la contract.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Analizam Hotararea nr.48/2009 dupa 2 ani de 

la adoptare, desi a mai fost analizata de legalitate. In legatura cu cine strange taxa, este 

obligatia cetatenilor sa plateasca la primarie, asa cum platesc impozitele. Numai ca se 

incaseaza prea putin. Au fost multe aparitii pe la TV si iata ca vine reversul.  

Propun sa se analizeze cu atentie prevederile Hotararii nr.48/29.07.2009 prin care s-a 

aprobat contractul de prestare a serviciului de salubrizare a comunei Gaujani.” 

Secretarul comunei arata ca nu a avut timp sa verifice toate hotararile si 

observatiile mentionate  in referat si in situatia in care va constata ca este necesara 

modificarea unei hotarari, va face propuneri primarului pentru initierea unui proiect de 

hotarare. 
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In continuare este prezentat referatul nr.2496/2011 privind controlul legalitatii 

actelor. 

Nu se fac discutii. 

Apoi se prezinta continutul unui e-mail expediat de d-l Radoi Adrian, care are 

atasat un „studiu de oportunitate” pentru construirea unei sere. 

Doamna secretar arata ca prin Hotararea nr.12/23.02.2011 s-a aprobat 

intocmirea studiului de oportunitate pentru concesionarea suprafetei de 3,62 ha teren 

din izlaz. Studiul de oportunitate va fi intocmit la cererea institutiei, pentru 

concesionarea terenului, si nu poate fi intocmit de un prezumtiv participant la licitatia 

ce va fi organizata pentru concesionarea terenului. 

In continuare domnul presedinte de sedinta prezinta cererea nr.1435/20.05.2011 

depusa de domnul Maroiu Nicolae. 

Doamna secretar arata ca pasunea si terenul arabil fac parte din izlazul comunal, 

si ambele categorii de teren sunt evidentiate in Hotararea nr.12/2007 privind aprobarea 

inventarului terenului din izlazul comunal, apartinand domeniului privat al comunei 

Gaujani. Prin Hotararea nr.13/2011 s-a stabilit taxa pentru terenul din izlazul comunal 

pe anul 2011, fara a se face deosebire intre cele doua categorii de teren componente 

ale izlazului comunal. In baza prevederilor art.256, alin.3, din Codul fiscal se 

incaseaza impozit pentru terenul din izlaz. 

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 


