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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 31.01.2012 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani. 

La sedinta participa 10 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand 

nemotivat domnul Furniga Gheorghe. 

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

Aurica- secretarul comunei Gaujani, Neagu Petruta- referent, 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. 

Primarul comunei Gaujani prezinta ordinea de zi propusa pentru aceasta sedinta, 

dupa care arata ca este necesara suplimentarea acesteia cu un punct: - proiect de hotarare 

privind aprobarea numărului si a cuantumului burselor ce se acordă elevilor din 

învătământul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile Scolii cu clasele I-VIII 

„Draghici Davila” Gaujani. 

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, se ia in discutie proiectul de hotarare privind 

reorganizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Găujani, 

pentru anul şcolar 2012-2013. 

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.2/31.01.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 2 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea decontării  cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna decembrie 

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. 
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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.3/31.01.2012 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 

aprobarea concesionarii prin licitaţie publica a terenului pajiste, apartinand domeniului 

privat al comunei, situat in extravilanul satului Gaujani, comuna Gaujani, judetul 

Giurgiu, pozitionat in tarlaua 25, parcela 84. 

Comisiile juridica si pentru invatamant au dat aviz favorabil pentru proiectul de 

hotarare iar comisia economica nu a dat aviz favorabil.  

Doamna secretar 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 intocmit, pentru motivele din raport. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Am tot plimbat chestia asta. Doamna 

secretar vine acum si ne citeste din legea care spune clar ca nu se poate da. De ce nu s-a 

cerut o parere de la Prefectura sa vedem ei ce zic?” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Plimbam omul asta din Olanda in Romania si 

inapoi. De ce nu i-am spus la sedinta trecuta ca nu se poate. Atunci noi am promis ca ii 

aprobam. Va intelege ca acest consiliu nu e serios.” 

Doamna secretar arata ca domnul Radoi Adrian cunoaste punctul sau de vedere in 

ce priveste legalitatea acestei solicitari, inca de la inceput. 

Domnul Musca Stefan spune:-„Sa aprobam hotararea si sa spuna legalitatea daca e 

sau nu e corect.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„M-am abtinut si randul trecut. Eu sunt de 

acord cu orice, cu respectarea prevederilor legale.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Sa obtinem o hartie de la prefectura si 

atunci vom putea hotari corect.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Omul asta vrea sa faca ceva. Nu s-au facut 

demersuri si nu i s-a explicat daca are sau nu dreptul.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„A stiut de la inceput ca nu se poate concesiona. 

Sa ne amintim ca prima data a venit sa faca un schimb de teren, noi ii dadeam teren la 

DN 5C si el ne dadea la padina. Nu era bine sa faramitam izlazul. Apoi i s-a facut 

contract de inchiriere pe 20 de ani. El vrea sa acceseze fonduri europene. Acum a cerut 

concesionarea terenului, apoi va veni sa i-l vindem, ca pentru proiect, trebuie sa fie 

proprietar. A stiut prea bine, deoarece i s-a spus, dar el a insistat. Au venit cetateni din 

comuna sa ceara teren si nu avem sa le dam. De cand l-a luat, de ce nu l-a cultivat cu 

legume de camp pana cand reusea constructia unei sere? Terenul a fost lucrat de un SRL, 

cultivat cu floarea soarelui, cu grau, nicidecum cu legume.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Nu i s-a spus de la primarie. Daca lipsea o 

ştampila, de ce nu i s-a spus?” 

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

proiectul de hotarare, care este respins, deoarece s-au obtinut urmatoarele voturi: 

1 vot pentru al domnului Musca Stefan; 

1 abtinere, a domnului Pietroseneanu Florea; 

8 voturi impotriva. 
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Delegatul satesc a votat impotriva.  

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

aprobarea încheierii exerciţiului bugetar 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. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Gheta Adrian Petrisor intreaba: ce intra in excedent? 

Doamna Barascu Niculina spune:-„Bani care nu au fost cheltuiti in anul 2011 si 

sunt ramasi pentru 2012.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„De la arab nu au venit bani? Mi s-a 

reclamat ca la Scoala de la Pietrisu sunt luminile aprinse toata noaptea.” 

Doamna primar spune:-„Salile de clasa sunt incuiate. Am fost eu acolo si am vazut 

ca au venit sa le descuie ca sa faca focul. Paznicul aprinde lumina pe hol, unde sta si se 

vede prin geamuri. Si arabul va da banii.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor intreaba : -„Ati avut spargeri la Scoala Gaujani?” 

Doamna primar raspunde: -„Am anuntat politia. Acele laptop-uri sunt din donatie. 

Nu au avut acte. Paznicul a stat pana la ora 2,30. S-au furat dupa aceasta ora. De ce nu 

vedeti ca la Vedea au fost mai multe spargeri?” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune: -„Am lucrat 15 ani cu asemenea hartii. 

Contul nu este explicit. Eu sunt de vina ca nu m-am documentat inainte.” 

Doamna Barascu Niculina il intreaba pe domnul consilier ce neclaritati mai are, ca 

sa ii explice? 

Domnul Gheta Adrian Petrisor intreaba care sunt cheltuielile cu administratia?  

I se spun sumele de catre doamna contabila. 

Domnul Musca Stefan spune:-„trebuia discutat in comisii in amanunt.” 

Domnul Pietroseneanu Florea intreaba ce bunuri au fost valorificate? 

Domnul Marcu Dumitru arata ca s-a vandut terenul de la Pietrisu. 

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.4/31.01.2012 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 intocmirii studiului de oportunitate pentru inchirierea constructiei denumita 

„clubul tinerilor” si a terenului aferent, situate in satul Pietrisu, comuna Gaujani, judetul 

Giurgiu, apartinand domeniului public al comunei.  

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

Comisiile juridica si economica au avizat proiectul de hotarare cu amendamente.  

Doamna secretar 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. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Propun ca terenul care va fi inchiriat sa fie cel de 

sub cladire si terasa din fata ca sa poata avea acces la drum. Terenul de tenis sa ramana 

sa poata fi folosit de tinerii din satul Pietrisu.” 
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Domnul Soare Marin spune: -„Cu timpul, trebuie vandute si aceasta cladire si cea 

de la Cetatuia, ca se degradeaza. Daca le dam cuiva, se mentin. Cand am inchiriat 

caminul cultural, am zugravit pana sus, am avut grija de cladire. Acum, s-a degradat de 

tot.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Am muncit acolo, si ma doare sufletul. Ca nu s-a 

mai facut nimic si s-a degradat.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Eu ma gandesc si la gradinita de la 

Pietrisu. S-a iceput constructia si a ramas asa. Bani dati degeaba.” 

Domnul Marcu Dumitru spune: -„Pentru gradinita s-au primit niste bani, dar i-am 

dat inapoi, ca nu mai avea rost sa continuam constructia. Eu am vorbit cu executantul si 

i-am pus in vedere sa aduca materiale de banii care ne-au fost repartizati si nu s-au adus. 

De ce ii dadeam niste bani?” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Cand a luat vantul tabla de pe bufetul de la 

Cetatuia, noi am spus. Au venit si oameni de la Cetatuia si au spus. Nu s-au luat masuri. 

Se putea repara atunci.” 

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

proiectul de hotarare in forma in care a fost redactat si este respins in unanimitate de 

voturi. Delegatul satesc a votat impotriva. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de domnul Marcu 

Dumitru si este aprobat cu 9 voturi pentru si o abtinere, a doamnei Anghel Stela. 

S-a adoptat Hotararea nr.5/31.01.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

Domnul Marcu Dumitru propune sa i se comunice domnului Turmac Mihaita sa 

precizeze durata pentru care solicita inchirierea. 

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

aprobarea numărului si a cuantumului burselor ce se acordă elevilor din învătământul 

preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile Scolii cu clasele I-VIII „Draghici 

Davila” 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. 

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.6/31.01.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 7 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta doua referate privind 

controlul legalitatii actelor. 

Nu se fac discutii. 

In continuare, domnul Musca Stefan spune: -„M-am gandit sa facem un bine. Am 

fost la dispensar zilele trecute si am vazut ca soba din cabinetul medical este legata cu 

sarma, aproape sa cada. Stiu ca nu este obligatia noastra, dar acolo vin si cetatenii la 

consult. La scoala s-a dat drumul la centrala termica, asa ca se pot lua niste cahle si 

caramizi, cu care sa se repare soba de la dispensar. Manopera o plateste doamna doctor. 

Nu zic sa facem acum, dar cand se face primavara putem.” 
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Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Sobe sunt si in atelierul scoala.” 

Doamna primar spune:-„Eu am ajutat-o pe doamna doctor de fiecare data cand a 

solicitat. Acum nu mi-a spus. Se va rezolva.” 

Apoi, domnul Pietroseneanu Florea spune:-„As dori ca la sedinta urmatoare sa ni 

se prezinte o situatie cu incasarile de la pasune din anul 2006 si pana in prezent, ce bani 

avem in cont si ce s-a cheltuit. S-au luat subventii pe pasune. Ce lucrari s-au facut? Vin 

la mine oamenii si ma intreaba si vreau sa stiu ca sa le pot raspunde.” 

Doamna primar spune:-„Au venit cei de la APIA si au controlat si nu au fost 

probleme.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Cetatenii pot sa citeasca procesul-verbal de 

la sedinta, ca e afisat pe hol si au posibilitatea sa participe la sedinte daca ii intereseaza o 

problema. Am dat o hotarare sa luam tractor. Banii erau in cont. Mai sunt? La noi nu se 

face nimic, va duc de mana la Malu sa vedeti scoala, gradinita, caminul, primaria. Acolo 

se vede ce s-a facut.” 

Doamna primar spune:-„Nu s-a luat tractor, pentru ca ne-am gandit ca nu avem la 

ce sa il folosim. Nu putem cultiva pasunea. La sedinta urmatoare se va discuta bugetul. 

Va rog sa veniti cu 3 zile inainte sa discutam in comisiile de specialitate cum repartizam 

sumele.” 

Domnul Geta Adrian Petrisor intreaba: cit s-a platit pentru deszapeziri? 

Doamna primar arata ca nu s-a platit, s-a procurat doar motorina. 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Am vazut ca ati inceput lucrari la scoala. 

Ne-ati intrebat daca suntem de acord?” 

Doamna primar spune: -„o sa va spun.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„A murit Sivu Marin. Nu v-ati implicat cu 

nimic. L-au inmormantat prietenii. Chiar nu se putea da un ajutor de la primarie?” 

Doamna primar spune:-„Eu m-am implicat de fiecare data. Dar Sivu Marin nu 

avea domiciliul in comuna si nu se putea da. Dar dumneavoastra, domnule Gheta, cu ce 

v-ati implicat? Vad ca va deranjeaza ca ma duc la inmormantari, unde se aduna lume 

multa.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Ati dat bonuri de la Crucea Rosie la cine 

ati vrut dumneavoastra. Sunt 100 de ajutoare sociale si s-au dat 50 de bonuri.” 

Doamna primar spune:-„Nu am dat eu acele bonuri. Le-au dat cei de la Crucea 

Rosie, oamenilor care au venit la primarie.” 

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 

 

MUSCA STEFAN              DUNARE AURICA 


