ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
Nr.1813/27.06.2011
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 27.06.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani.
La sedinta participa 10 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand
motivat domnul Marcu Dumitru.
Mai participa doamnele: Blaga Lucica-Mihaela- primarul comunei Gaujani, Dunare
Aurica- secretarul comunei Gaujani, Neagu Petruta-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.
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
aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna mai
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.34/27.06.2011 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
modificarea Hotararii nr.56/22.09.2009 adoptata de Consiliul Local 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.
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.35/27.06.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
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La punctul 3 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
abrogarea Hotararii nr.48/29.07.2009 referitoare la aprobarea Contractului de
prestare a serviciului de salubrizare al comunei 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 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.36/27.06.2011 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 Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al
comunei Gaujani prin concesiune.
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.37/27.06.2011 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
modificarea Hotararii nr.9/23.02.2011 referitoare la aprobarea scoaterii din domeniul
public a terenului in suprafata de 800 mp, situat in satul Pietrisu.
Doamna secretara prezinta referatul nr.1919/2038/2280/2282 din 16.06.2011
privind verificarea legalitatii actelor emis de Institutia Prefectului-Judetul 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 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.
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.38/27.06.2011 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
revocarea Hotararii nr.10/23.02.2011 referitoare la aprobarea intocmirii studiului de
oportunitate pentru concesionarea suprafetei de 3,06 ha teren situat in satul Gaujani,
apartinand domeniului privat al comunei.
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.
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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.39/27.06.2011 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
revocarea Hotararii nr.11/23.02.2011 referitoare la aprobarea intocmirii studiului de
oportunitate pentru concesionarea suprafetei de 0,70 ha teren situat in satul Pietrisu,
apartinand domeniului privat al comunei.
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.
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.40/27.06.2011 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
revocarea Hotararii nr.12/23.02.2011 referitoare la aprobarea intocmirii studiului de
oportunitate pentru concesionarea suprafetei de 3,62 ha teren din izlaz, apartinand
domeniului privat al comunei.
Doamna secretara prezinta adresa nr.2281/21.06.2011 emisa de Institutia
Prefectului-Judetul 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 prezenti, iar din punctul sau de vedere,
proiectul de hotarare este legal intocmit.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Avem voie sa inchiriem izlaz?”
Doamna primar spune:-„Nu am putut participa la sedinta anterioara deoarece
am fost la o sedinta la Giurgiu. Acolo, cei de la Directia Agricola ne-au dat hartii din
care rezulta ca nu mai avem voie sa inchiriem izlazul decat la crescatorii de animale.
Ce ramane nedat, se concesioneaza si se cultiva cu cereale, lucerna, etc. Avem o
sesizare de la OCPI Giurgiu ca nu mai cadem pe suprafata de 222 ha pasune. De cand
am venit primar, eu stiu ca nu am arat din pasune. Noi avem de fapt, 174 ha ca
pasune. Vreau sa va informez ca am facut formalitatile pentru a recupera izlazul de la
Pietrisu. Va trebui sa dam explicatii, atat eu cat si ceilalti 2 primari care au fost de
cand s-a preluat izlazul.”
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Cand s-a preluat izlazul s-a preluat tot
ca arabil.”
Domnul Stoenescu George spune:-„Daca izlazul si pasunea adunate dau
suprafata totala, nu cred ca e o problema.”
Doamna primar spune:-„Iese suprafata totala, dar nu corespunde pasunea.”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Eu il felicit pe domnul Pietroseneanu
Florea pentru ce a facut. Este foarte multa pasune fata de numarul de animale
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existente in prezent in comuna. Ar fi bine daca am reusi sa comasam izlazul si sa
dam la cei care au animale, iar ce nu se da, sa punem noi culturile. Am obtine
venituri la primarie.”
Doamna primar spune: -„Nu aveti dreptate, sunt destul de multe animale. De
exemplu, Ciumber Mitica are 400 de oi.”
Domnul Pietroseneanu Florea spune: -„Pe vremea mea erau mai multe
animale. Cate taurine sunt acum in comuna?”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Izlazul trebuie dat inmultind suprafata
necesara unui animal cu numarul de animale detinut de fiecare om.”
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.41/27.06.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 9 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
revocarea Hotararii nr.20/29.03.2011 referitoare la aprobarea intocmirii studiului de
oportunitate pentru concesionarea suprafetei de 15 ha teren situat in satul Gaujani,
apartinand domeniului privat al comunei.
Doamna secretara prezinta referatul nr.3715/3717 din 16.06.2011 privind
verificarea legalitatii actelor emis de Institutia Prefectului-Judetul Giurgiu si adresa
nr.3724/20.06.2011 emisa de aceeasi institutie.
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.
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.42/27.06.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 10 al ordinii de zi, domnul Soare Marin prezinta procesul-verbal
nr.1810/27.06.2011 intocmit de comisia de specialitate. Dupa prezentare, arata ca
trebuie rezolvata cumva problema soferului de pe microbuzul care duce copiii la
scoala. Daca se intampla cumva un accident, preotul care conduce masina acum, nu
are nicio acoperire, deoarece nu e angajat.
Doamna primar spune: -„Microbuzul este al scolii iar noi nu putem angaja un
sofer. Scoala are personalitate juridica, are buget, ei trebuie sa angajeze, dar am
inteles ca nu li se aproba postul de la Inspectoratul Scolar. Noi am vrut sa ii ajutam,
am fost de mai multe ori la Inspectorat, am vorbit, dar nu am putut rezolva. Sun de
fata cu dumneavoastra si dau pe spiker, ca sa auziti ce mi se spune.” Apoi, suna si
vorbeste cu Inspectoratul scolar, dupa care arata ca domnul inspector i-a spus ca sunt
30 de cereri pentru posturile de sofer in tot judetul, dar nu se stie daca se vor aproba
macar 7. –„La inceputul anului scolar, preotul Gaina luase toate orele de religie. Eu
am vorbit la Episcopie si am reusit sa ii dea preotului Pop Vasile-Florin orele de
religie la Gaujani, deoarece el transporta copiii fara a primi nici un ban. Se stie ca s-a
repartizat o suma mare de bani pentru repararea Bisericii de la Cetatuia si acesti bani
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au fost folositi de Episcopie, iar biserica este reparata de domnii Maroiu Cosma si
Pasarica.”
Domnul Soare Marin arata ca la Stanesti s-a angajat acest sofer de catre
primarie. La noi de ce nu se poate?
Doamna primar arata ca avem posturile blocate si nu se poate face nicio
angajare.
Domnul Musca Stefan spune: -„Noi am incercat sa gasim solutii.”
In continuare, domnul Gheta Adrian-Petrisor spune: -„Cum se rezolva faptul
ca nu merge iluminatul public la Pietrisu?”
Doamna primar spune: -„Am sunat la IRE, au zis ca vin. Sun si acum in fata
dumneavoastra.” Apoi suna si vorbeste la telefon, dupa care arata ca i s-a comunicat
ca se va repara, e aceeasi defectiune ca la Cetatuia.
Domnul Pietroseneanu Florea spune: -„Stiu ca a fost un hidrofor, era rosu la
culoare. Stiu unde este.”
Doamna primar spune: -„Daca stiti unde este, spuneti, sa mergem sa il luam.”
Domnul Soare Marin spune: -„Bine ca s-a rezolvat si s-a luat altul, acestea se
pot arde, ca sunt multi copii. Incepusem sa fac un proiect de hotarare vizand
comerciantii de legume care vin in comuna si nu platesc nimic. Am inteles ca este o
hotarare prin care s-au stabilit taxe, dar nu se incaseaza. Intr-o comuna apropiata, au
mers seful de post si primarul si le-a dat amenda celor care nu platisera taxa. Acum sa facut ordine acolo. Sa vorbim si noi cu seful de post, sa ia masuri. A venit zilele
trecute o persoana care s-a asezat chiar langa magazinul meu, nu m-a intrebat daca
am si eu rosii de vanzare si a vandut. Nu am nimic cu ei, daca vor sa vanda, sa
platesca taxa. Stiu o comuna in care nu ii lasa de loc sa vanda pe marginea
drumului.”
Domnul Stoenescu George spune: -„Sa vanda toti, ca se creaza concurenta si
scad preturile. Domnul consilier Marus Ionel-Ninel va scoate rosii la vanzare. Ii
luam si lui taxa?”
Domnul Soare Marin spune: -„Lui nu ii luam taxa, ca e din comuna, eu zic de
cei care vin din alte comune si vand la noi.”
Domnul Pietroseneanu Florea spune: -„Sa fie numita o persoana din primarie
care sa mearga sa le spuna sa plateasca taxa.”
Doamna primar spune;: -„Am sa le fac scris ca sa stie ca trebuie sa plateasca
taxa.”
In continuare, domnul Gheta Adrian-Petrisor spune: -„Ati uitat problemele
primariei si ati inceput campania electorala. Domnul Furniga Gheorghe a dat baloti
de paie la Pietrisu. Tiganii promit ca te voteaza cand le dai, apoi uita. De ce nu mi-a
dat si mie?”
Domnul Stoenscu George spune: -„Dumneavoastra puteti sa cumparati.”
Domnul Furniga Gheorghe spune:- „Am dat la cineva care m-a ajutat la
treaba.”
In sala de sedinta intra cetatenii: Vasile Florin si Ciobanu Ionel.
Doamna primar arata ca la data de 24.05.2011 s-a intrunit Grupul de actiune
comunitara cu reprezentantii ATOP Giurgiu si s-a discutat modul in care pot fi
prevenite infractiunile in comuna. Apoi prezinta atributiile Grupului de actiune
comunitara si Planul de masuri de prevenire a infractiunilor de inselaciune.
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In continuare, domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului Vasile
Florin.
Acesta arata ca a venit la sedinta sa se intereseze de terenul pentru Biserica.
Doamna secretara arata ca s-a platit specialistul care va evalua terenul si la
sedinta urmatoare se va discuta proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la
licitatie publica in vederea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 800 mp,
situat in satul Pietrisu, comuna Gaujani, judetul Giurgiu, apartinand domeniului
privat al comunei.
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
FURNIGA GHEORGHE

SECRETARUL COMUNEI
DUNARE AURICA

