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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 10.01.2012 in sedinta deindata a Consiliului Local Gaujani.
La sedinta participa 7 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani,
absentand nemotivat domnii: Chiosea Vasile Nelu ,Gheta Adrian Petrisor, Marus Ionel
Ninel si Stoenescu George.
Mai participa doamnele : Blaga Lucica-Mihaela -primarul comunei Gaujani,
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.
Doamna Blaga Lucica-Mihaela, primarul comunei Gaujani prezinta ordinea de zi
propusa pentru aceasta sedinta.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in
unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
acceptul de înfiinţare a consortiului scolar „LUNCA DUNARII”.
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 Pietroseneanu Florea intreaba ce rol are acest consortiu?
Doamna secretar citeste art.62 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
modificata si completata si art.3-8 din Ordinul nr.5.488/2011 privind aprobarea
Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare.
Domnul Soare Marin spune: -„Am participat la sedinta consiliului de
administratie al scolii si acolo ni s-a spus ca acest consortiu da posibilitatea profesorului
de la o scoala sa predea si la una din celelalte scoli componente ale consortiului, ca se
pot face proiecte si alte actiuni in comun. Consortiul se infiinteaza pe 5 ani, pana in
2017 si conducerea acestuia se asigura prin rotatie. Proiectul de hotarare trebuie aprobat
imediat, deoarece actele trebuie duse astazi la Inspectoratul Scolar Giurgiu. Consiliul de
administratie a hotarat sa se ia masuri impotriva absenteismului. Se vor face liste cu
elevii care absenteaza si se va discuta cu parintii acestora, saptamanal. Daca un copil nu
merge la scoala, se taie alocatia de sprijin pentru toata familia.”
Doamna primar spune: -„Toti copiii trebuie sa faca 9 clase. La noi s-a aplicat
legea si la cei care nu au mai mers la scoala, li s-a incetat plata alocatiei pentru
sustinerea familiei, imediat ce ni s-a comunicat de la Giurgiu.”
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Deoarece nu se fac alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se
Hotararea nr.1/10.01.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
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.
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