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JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
Nr.2346/30.08.2011

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 30.08.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani.
La sedinta participa 9 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand
nemotivat domnii Marus Ionel-Ninel si Stoenescu George.
Mai participa doamnele: Blaga Lucica-Mihaela- primarul comunei Gaujani, Dunare
Aurica- secretarul comunei Gaujani, Pavel Elena- delegatul satesc si cetateanul
Turmac Mihaita.
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. In continuare, arata ca este necesara
suplimentarea ordinii de zi cu doua puncte si anume:
-Proiect de hotarare privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Găujani, actualizat şi reevaluat- initiator : primarul
comunei.
-Proiect de hotarare privind asocierea comunei Găujani cu unităţi
administrativ-teritoriale, cu organizaţii non-guvernamentale şi persoane juridice din
teritoriul grupului, în vederea înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală
Dunărea de Sud - initiator : primarul comunei.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi suplimentata, care
este aprobata in unanimitate de voturi.
Apoi, doamna primar propune sa discutam cu domnul Turmac Mihaita,
inainte de a intra in ordinea de zi, ca sa nu stea pana la terminarea sedintei, deoarece
are treaba.
Toti consilierii sunt de acord cu propunerea doamnei primar.
Domnul Turmac Mihaita spune:-„Vreau sa plec lamurit de la dumneavoastra.
Am cerut o nota de plata ca sa stiu cat am de platit la primarie pentru izlaz si am
vazut ca sunt 25 de milioane. Am adus chitante care nu erau operate in calculator si
au ramas 17 milioane. Am un contract pe anul 2010 pentru 33 ha teren. Cand am
declarat terenul la APIA pentru subventie, a aparut suprafata de 15 ha
supradeclarata la Teleorman. Primarul de la Pietrosani a vrut sa ma ajute si s-a
retras cu aceasta suprafata, motiv pentru care a fost penalizat. Am facut contract de
inchiriere cu Primaria Pietrosani pentru 15 ha teren si am platit taxa.”
Doamna primar spune:-„Satul Pietrisu are o problema cu izlazul. Terenul se
foloseste de oamenii din Pietrisu dar granita arata ca apartine judetului Teleorman.

2
De ce nu s-a facut nimic pana acum? Din acte rezulta ca e izlazul satului Pietrisu.
Eu m-am interesat si am facut demersuri sa il luam.”
Domnul Turmac spune:-„Nu e treaba mea sa rezolv problema. Eu vreau sa fiu
corect, sa platesc doar diferenta dintre suma calculata in nota de plata si suma pe
care am platit-o la Pietrosani.”
Doamna primar spune:-„Vom face un act aditional la contract si vom scadea
suprafata de 15 ha. Raman 18 ha de achitat la Gaujani. Anul trecut s-a platit pe cap
de animal. Pe 2011 aveti contract cu noi.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Fiecare consiliu local stabileste taxele
pentru izlazul din comuna. Trebuie sa platiti suma care rezulta din aplicarea taxei
stabilite de consiliul local. Ati luat subventie pe 33 ha. Ce lucrari ati facut pentru
intretinerea pasunii?”
Domnul Turmac Mihaita spune:-„Spuneti-mi si mie daca a fost cosit vreodata
izlazul. S-au taiat niste spini mai de mult, in cateva locuri si atat. Aveati obligatia cu
banii incasati din taxe sa ingrijiti pasunea.”
Domnul Musca Stefan spune:-„E bine ca vrea sa intre in normalitate.”
Domnul Turmac Mihaita spune:-„Taxa pe anul asta nu e bine stabilita. Eu nu
pot sa dau atatia bani. Ori imi calculati pe cap de animal, ori imi reziliati
contractul.”
Doamna primar spune:-„A fost corpul de control al prefectului la noi. Au zis
ca nu trebuia sa ne retragem de la subventie. Au mai zis ca trebuia sa stabilim taxa
pe animale si taxa pe teren. Eu am vrut sa poata lua crescatorii de animale
subventia.”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Prea usor facem contracte.”
Domnul Turmac Mihaita paraseste sala de sedinta.
La punctul 1 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea insamantarii cu lucerna a suprafetei de 26,25 ha teren din izlazul
comunal.
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.
Doamna primar spune:-„Sunt de acord sa punem lucerna, s-a pus si la
Gaujani, dar trebuie sa vedem cum rezolvam cu terenul.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Sunt contracte pe 1 an in acea linie.”
Doamna primar spune:-„Si asa nu au platit, vom face adrese prin care le vom
comunica sa lase terenul din toamna.”
Domnul Soare Marin intreaba:-„Suprafata e compacta?”
Domnul Musca Stefan spune:-„Am fost si m-am uitat. Mai sunt unele bucati
semanate cu lucerna si e buna. Acelea vor ramane asa. E bine sa se faca adresa ca sa
nu il mai foloseasca si la anul.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Cand am inventariat terenul la Pietrisu, erau
cetateni la capatul locului, deci e dat la cineva.”
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Domnul Musca Stefan spune:-„In linia a II a nu sunt multi cetateni, se poate
lua sa fie semanat cu lucerna. Au mai venit si alti oameni decat cei din tabel si au
cerut lucerna.”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Problema terenului care apartine
judetului Teleorman e de mult. Asa au fost invatati oamenii, acum e prea tarziu.”
Doamna primar spune:-„Propun ca la cetatenii care au teren la societati si vin
sa ceara izlaz doar ca sa ia subventia, sa nu le mai dam. Unii au vandut terenul pe
care l-au avut la asociatii si vin sa ia izlaz. Avem multe cereri de 0,50 ha. Cred ca e
suficienta aceasta suprafata. Cei care au animale, au dreptul sa ia.”
Domnul Gheta Adrian-Petrisor spune:-„Fiecare are animale. Si eu am mai
multi porci, gaini.”
Doamna primar spune:-„Eu nu vreau sa necajim cetatenii, dar si noi suntem
numai in pierdere.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Daca suntem de buna-credinta, sa nu ne
gandim numai la unul sau doi, sa facem ceva pentru toti cetatenii. Sa se faca
instiintare pentru cei care au teren in linia a II a in baza hotararii pe care o luam.”
Domnul Soare Marin intreaba:-„Daca sunt mai multi cei care vor lucerna?”
Doamna primar spune:-„Suprafata pe care o vom cultiva, o impartim la toti
cei care cer.”
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„ar trebui semanata o suprafata mai
mare. Cam 40 de hectare. Cand eram primar, eu am semanat orz si l-am dat la
oameni dupa recolatat, sa aiba pentru animale.”
Doamna primar spune:-„Propun sa nu mai dam la oameni si sa cultive
primaria tot terenul.”
Deoarece nu sunt alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare asa cum a fost formulat, care este aprobat in unanimitate de
voturi, adoptandu-se Hotararea nr.45/30.08.2011 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
interzicerea temporara a accesului carutelor, tractoarelor cu remorci si a altor
mijloace de transport, in camp.
Comisia de specialitate a 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 nu este legal intocmit, pentru urmatoarele motive:
1.Conform prevederilor art.5, alin.7 din OUG nr.195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice, republicata, modificata si completata, este necesar avizul
Serviciului Politiei Rutiere, care nu a fost obtinut.
2.Prevederile art.1 din proiectul de hotarare încalcă prevederile Constituţiei
României care, la art. 44, alin. (1) garantează cetăţenilor dreptul de proprietate
privată.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Doamna primar spune:-„Eu am vorbit la Politia Rutiera si mi s-a spus sa dam
o lista cu drumurile asa cum sunt stabilte. Trebuie sa facem ceva, ca au fost multe
furturi din camp.”
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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.46/30.08.2011 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
alegerea presedintelui de sedinta.
Comisia de specialitate a 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 solicita sa se faca propuneri.
Doamna Anghel Stela propune pe domnul Gheta Adrian-Petrisor.
Deoarece nu sunt alte propuneri, domnul presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare, completat cu propunerea doamnei Anghel Stela, care este
aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea nr.47/30.08.2011 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
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Găujani, actualizat şi reevaluat.
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 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.48/30.08.2011 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
asocierea comunei Găujani cu unităţi administrativ-teritoriale, cu organizaţii nonguvernamentale şi persoane juridice din teritoriul grupului, în vederea înfiinţării
Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud.
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 locali in functie, iar din punctul
sau de vedere, proiectul de hotarare este legal intocmit.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Doamna primar spune:-„Aceasta asociere ne permite sa depunem mai usor
proiecte.”
Doamna secretar spune:-„Am intrebat la contabilitate si mi s-a spus ca nu
avem bani in buget pentru aceasta cheltuiala.”
Doamna primar spune:-„Suma e mica, se vor gasi acesti bani.”
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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.49/30.08.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentata adresa nr.2284/2011 emisa de
ELECTRIC LEDS SOLUTION SRL.
Domnul Marcu Dumitru spune:-„facem parte din Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”.
Doamna primar spune:-„Ni s-a solicitat sa delegam serviciul de iluminat
public si banii pe care ii dam la ENEL, ii dadeam lor, iar ei reduceau consumul.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Daca ii dam la ENEL, de ce sa ii dam
altcuiva?”
In continuare doamna primar spune:-„As vrea sa discutam acest refuz al
doamnei secretar de a semna unele hotarari, cum s-a intamplat si in aceasta sedinta
cu hotararea pentru interzicerea mijloacelor de transport in camp. Avem o
problema. Domnul Turmac Mihaita ne-a dat in judecata in legatura cu licitatia
pentru terenul de la Pietrisu. Vreau sa stiu cine i-a dat actele pe care le-a depus la
dosar, ca sunt trimise de pe faxul primariei. Doamna secretara, care cere atatea
hartii peste tot, a primit o cerere sa dea aceste acte? Domnul viceprimar a fost la
instanta sa ne reprezine si iata care este rezultatul: respinge cererea. Domnul
Turmac a spus minciuni in actiune, el nu are o cerere de participare la licitatie. A
fost respinsa cererea domnului Turmac, ceea ce inseamna ca hotararea consiliului a
fost legala. Mai este un proces cu Turmac. Daca se va da o hotarare judecatoreasca
sa platim daune, eu voi formula un proiect de hotarare sa i se retina doamnei
secretar suma aceea. Doamna secretar l-a trimis la instanta.”
Domnul viceprimar spune:-„Nu se face cerere pentru a participa la licitatie, se
depune taxa de participare si se cumpara caietul de sarcini.”
Doamna secretar spune: -„Dupa adoptarea Hotararii nr.44/2011 s-a intocmit
un raspuns la cererea domnului Turmac Mihaita nr. 1996/18.07.2011. Dupa ce a
primt raspunsul nostru, domnul Turmac Mihaita a venit la primarie si pentru ca
doamna primar nu era in institutie, m-a intrebat pe mine de ce se conditioneaza
participarea la licitatie numai pentru construirea unei biserici? I-am spus ca asa a
fost adoptata hotararea consiliului local. Atunci m-a intrebat ce poate face in aceasta
situatie? I-am spus ca in situatia in care se considera vătămat într-un drept al său ori
într-un interes legitim, are posibilitatea sa se adreseze instantei de contencios
administrativ. Acest raspuns il dau tuturor cetatenilor care ma intreaba ce drepturi
au in situatia in care considera ca au fost vatamati in drepturile lor. Domnul Turmac
Mihaita s-a dus la Judecatorie si a luat legatura cu un avocat. De acolo, a sunat pe
telefonul domnului Ciocan Ionel si a intrebat daca i se poate trimite prin fax
hotararea de consiliu?
Avand in vedere ca hotararea a fost afisata la avizier si pe site, i-am spus domnului
Ciocan ca o poate trimite, deoarece sunt informatii de interes public. In legatura cu
faptul ca nu semnez anumite hotarari, legea prevede acest lucru, iar eu am obligatia
sa motivez de ce nu semnez hotararile pe care le consider nelegale, lucru pe care lam facut de fiecare data.”
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Domnul Musca Stefan spune:-„Iata de ce trebuie sa fim atenti cand doamna
secretara ne spune ca o hotarare nu este legala. De la prefectura ce s-a comunicat in
legatura cu acea hotarare?”
Doamna secretar spune:-”Inca nu am primit referatul de legalitate pentru
Hotararea nr.44/2011, cand va veni, il voi prezenta in sedinta consiliului local.”
In continuare, doamna primar spune:-„Stiti ca suntem infratiti cu comuna
Zlatarita din Bulgaria. Duminica are loc festivalul ciorbei. Anul trecut am luat locul
II. As vrea sa spuneti care mergeti si cu ce ne puteti ajuta? Vom merge cu
microbuzul. Va fi o manifestare frumoasa. Doamna Anghel Stela, domnul
Pietroseneanu Florea si domnul Soare Marin cred ca merg.”
Domnul Soare Marin arata ca a fost anul trecut si nu stie daca poate sa
mearga si acum.
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

