ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
Nr.2113/29.07.2011

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 29.07.2011 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 Elenadelegatul satesc.
In conformitate cu prevederile art.42, alin.5, din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, modificata si completata, doamna
secretara supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, care este
aprobat in unanimitate de voturi.
Deoarece doamna primar nu participa la sedinta, domnul Marcu Dumitru,
viceprimarul 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 iunie
2011.
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.43/29.07.2011 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
aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea vanzarii terenului intravilan in
suprafata de 729 mp, situat in satul Pietrisu, comuna Gaujani, judetul Giurgiu,
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 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 Marcu Dumitru spune:-„Propun sa se mentioneze in hotarare ca
scoatem la licitatie terenul pentru construirea unei biserici. Dealtfel, vom trece si in
caietul de sarcini acest lucru.”
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Doamna secretara arata ca licitatia nu poate fi conditionata, la aceasta este
normal sa participe oricine.
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Am mai discutat in consiliu si am
stabilit sa dam terenul pentru construirea unei biserici, nu pentru a face casa cineva.
Sa trimitem adresa la Turmac Mihaita ca terenul se va da celor care fac biserica. Nu
sunt de acord nici cu pretul de pornire a licitatiei, ar trebui sa il marim. In Pietrisu
sunt multi care ar vrea sa ia acest teren pentru casa.”
Domnul Soare Marin spune:-„Poate participa oricine la licitatie. Daca sunt
mai multi, se ridica pretul. De ce sa nu participe oricine, poate vrea sa faca
magazin.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Interesul primariei este sa ia cat mai multi
bani pe acest teren. Eu sunt de acord sa participe oricine.”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„In comisia de licitatie pentru
igienizarea sediului primariei nu m-a pus nimeni. As fi vrut chiar sa particip.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Cand au depus cererea reprezentantii
bisericii am vorbit in consiliu sa se faca biserica. Daca solicita cineva pentru a
construi o locuinta, nu am fi fost de acord. La Giurgiu s-a scos la licitatie un teren
pentru construirea unui mol. Acolo cum se poate? Noi de ce nu putem?”
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Pornirea asa a fost, sa se dea pentru
biserica. Trebuie gandita bine aceasta hotarare.”
Domnul Furniga Gheorghe spune:-„Sa dam pentru biserica la sosea si in spate
sa dam restul de teren, cu tot cu cladire, ca nu se mai foloseste la nimic.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Am muncit la cladirea aceea si la terenul de
sport foarte mult si s-a ales praful, cum s-a ales si de echipa de fotbal.”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Am vrut sa facem dispensar acolo,
dar doamna doctor nu a mai venit la Pietrisu. Batranii se plang ca e greu sa ajunga
la dispensar la Gaujani. E vina noastra, a consiliului local ca multe se scriu pe hartie
si acolo raman. Ajungem mereu la discutii pentru ca in sedintele de consiliu
aprobam foarte usor orice.”
Domnul presedinte de sedinta propune sa se voteze pe articole.
Toti consilierii sunt de acord.
Pentru art.1- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.2-se supune la vot formularea din proiectul de hotarare si se obtin 3
voturi pentru, ale domnilor: Furniga Gheorghe, Soare Marin si Musca Stefan si 8
voturi impotriva. Delegatul satesc a votat impotriva.
Se supune la vot propunerea domnului Marcu Dumitru, ca terenul sa fie scos la
licitatie numai pentru construirea unei biserici si se obtin 8 voturi pentru si 3
impotriva, ale domnilor Furniga Gheorghe, Soare Marin si Musca Stefan. Delegatul
satesc a votat pentru.
Pentru art.3- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.4- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.5- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.6- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.7- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.8- se obtine unanimitate de voturi.
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Pentru art.9- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.10- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.11- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.12- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.13- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.14- se obtine unanimitate de voturi.
Pentru art.15- se obtine unanimitate de voturi.
Tinand cont de cvorumul necesar si de voturile exprimate pe articole,
consiliul local a adoptat Hotararea nr.44/29.07.2011.
La punctul 3 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta doua referate de
legalitate.
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Nu tot ce semneaza doamna secretara este
legal. Si ceea ce nu semneaza, nu este obligatoriu ilegal. Iata ca ni se cere sa
modificam o dispozitie care a fost semnata de legalitate.”
Doamna secretara prezinta cererea nr.1870/30.06.2011 depusa de domnii
Anca Iancu si Costasuc Gheorghe.
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„E bine ca vrea sa curete acolo. De
fapt, cred ca nu cer garla ci un canal pe care este apa.”
Domnul Furniga Gheorghe spune:-„Apa din garla de la Gaujani e murdara,
poluata. Ar fi bine sa o curete. Au murit niste oi ca au baut apa din garla.”
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Inainte garla era curgatoare, mult mai
curata si ciobanii nu adapau oile din ea. Acum sunt comozi si de asta se intampla sa
moara animalele.”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Grala e a noastra si ar trebui sa facem
ceva sa o curatim. La Pietrisu apa este verde, se arunca balegar in ea, au inceput sa
moara pestii. Si oamenii manaca peste din garla. Cred ca ar trebui sa sesizam la
Mediu, poate ne ajuta cu un proiect.”
Domnul Furniga Gheorghe spune:-„Stiu ce e acolo. Am participat la un
program de informare Dunare Carpati, pentru ecologizarea garlei. Se discuta sa se
sparga digul „la Dovlecaru” ca sa poata fi curgatoare garla noastra. Dupa ce am
plecat, nu stiu ce s-a mai facut.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Garla a fost preluata de la Apele Romane. E
trecuta in domeniul public dar inca nu s-a aprobat prin Hotarare de Guvern.”
Doamna secretar propune sa li se comunice petentilor sa-si precizeze cererea
in sensul de a lamuri ce solicita: garla sau un canal si pentru ce o solicita.
Toti consilierii sunt de acord cu aceasta propunere.
Doamna secretara prezinta cererea nr.1887/04.07.2011 depusa de domnul
Calin Marin.
Domnul Musca Stefan spune:-„Calin Marin este un om care se cearta cu toata
lumea pentru orice.”
Domnul Soare Marin intreaba:-„E la el in curte?”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„E in fata curtii. Am sa ma duc sa
vorbesc eu cu el.”
Domnul Soare Marin spune:-„Acum cativa ani, printr-o hotarare de consiliu
mi s-a interzis sa tin in fata magazinului o masuta si doua umbrelute. Nu cred ca e
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normal sa foloseasca domeniul public pentru a depozita caramida. Daca e in curtea
lui, poate face ce vrea.”
Domnii consilieri au stabilit sa se faca verificari si sa se constate care este
situatia.
In continuare, domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Am votat denumirea
strazilor. Nepoata mea trebuia sa obtina cartea de identitate si in adeverinta care i sa dat nu s-a scris strada. A trebuit sa vina din nou sa ia alta adeverinta. Denumirile
strazilor ar trebui aduse la cunostinta cetatenilor.
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Nu sunt tablite cu denumirea strazilor
si cu numerele de casa.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Se vor face.”
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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