ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
Nr.2687/26.09.2011

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 26.09.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani.
La sedinta participa 9 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand
nemotivat domnul Furniga Gheorghe si motivat domnul Marcu Dumitru, care este
in concediul legal de odihna pentru anul 2011.
Mai participa doamnele: Blaga Lucica-Mihaela- primarul comunei Gaujani, Dunare
Aurica- secretarul comunei Gaujani, Barascu Niculina-referent, Neagu Petrutareferent, Pavel Elena-delegatul satesc si cetatenii Anca Iancu si Costasuc Gheorghe.
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 revocarea Hotararii nr.46/2011 referitoare la
interzicerea temporara a accesului carutelor, tractoarelor cu remorci si a altor
mijloace de transport, in camp- initiator : primarul comunei.
-Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul
privat a terenului in suprafata de 1063 mp si a constructiei in suprafata de 70 mp,
situate in satul Cetatuia- initiator : primarul comunei.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi suplimentata, care
este aprobata in unanimitate de voturi.
Apoi, domnii Musca Stefan si Gheta Adrian Petrisor propun sa discutam
cererile depuse de cei doi cetateni care participa la sedinta si apoi celelalte puncte
de pe ordinea de zi.
Toti consilierii sunt de acord cu aceasta propunere.
Se ia in discutie punctul 5 inscris de ordinea de zi si anume: Proiect de
hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a
terenului in suprafata de 1063 mp si a constructiei in suprafata de 70 mp, situate in
satul Cetatuia- initiator : primarul comunei.
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.
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Domnul Anca Iancu arata ca fiul sau vrea sa vina la tara si sa isi faca o casa
acolo.
Domnul Pietroseneanu Florea il intreaba daca vrea sa il foloseasca drept casa
sau ca spatiu comercial?
Domnul Anca Iancu arata ca pentru casa il vrea.
Doamna Neagu Petruta arata ca daca aceste bunuri se vor vinde, se scot la
licitatie si pretul de pornire al licitatiei va fi suma de 134.971 lei.
Domnul Pietroseneanu Florea arata ca bunurile vor fi scoase la licitatie si se
poate inscrie oricine.
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.50/26.09.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
In continuare, se prezinta cererea nr.2581/2011 depusa de domnii Anca
Marian si Costasuc Gheorghe prin care solicita 2500 mp teren din izlaz.
Doamna secretara intreaba daca terenul solicitat face parte din izlaz?
Doamna primar arata ca e izlaz.
Doamna secretar arata ca pentru inchirierea acestuia se poate face contract
fara a mai fi scos la licitatie, in baza hotararii consiliului local de stabilire a taxelor
pentru terenul din izlazul comunal.
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„sunt de acord.”
Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Doamna primar sa incheie contractul
pe 5 ani.”
Doamna Pavel Elena spune:-„Daca le dam terenul, vor face curatenie, ca sunt
multe gunoaie acolo. Terenul este de la rapa catre canal. Sunt de acord.”
Doamna primar spune:-„Eu am vrut sa fiu deschisa, sa stiti si dumneavoastra
ce fac, sa nu mai avem probleme.”
Toti consilierii sunt de acord ca primarul sa incheie contract de inchiriere pe 5
ani.
La punctul 2 al ordinii de zi, se ia in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea executiei bugetului la trimestrul II 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 intocmit.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„La prima vedere, este imbucurator
faptul ca avem excedent. Stiu din experienta ca in trimestrul I al anului se realizeaza
majoritatea veniturilor. Sa nu fim pasivi, ca avem excedent. Sa urmarim ca multi nu
platesc. La sfarsitul anului se vede exact. Sa se urmareasca rau platnicii.”
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.51/26.09.2011 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
rectificarea bugetului Consiliului Local Găujani pentru anul 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 in functie, iar din punctul sau de vedere,
proiectul de hotarare este legal intocmit.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Doamna primar arata ca DGFPJ Giurgiu ne-a luat niste bani si Consiliul
Judetean ne-a dat.
Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Sa mai scadem de la scoala.”
Doamna primar spune:-„Ar trebui sa discutam asupra banilor pentru naveta.
Nicio primarie nu mai plateste naveta, la noi a fost batalie pe posturile de la scoala
pentru ca se stia ca platim naveta. Acum nu mai putem. Ma voi interesa ce putem
face, eventual voi formula un proiect de hotarare sa nu mai platim naveta.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Sa lasam in fiecare an o suma de care sa
dispunem cand apar situatii neprevazute.”
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.52/26.09.2011 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 proiectului de buget al Consiliului Local Gaujani pentru anii 2012-2015.
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 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.53/26.09.2011 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
revocarea Hotararii nr.46/2011 referitoare la 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 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.54/26.09.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 6 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta 5 referate privind
controlul legalitatii actelor.
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Nu se fac discutii.
In continuare, se prezinta cererea nr.2646/23.09.2011 depusa de domnul
Voicu Ion prin care solicita un ajutor financiar in valoare de 1000 lei.
Doamna primar spune:-„Am fost la Minister si am trecut pe la spital. L-am
vazut pe acel copil. Eu si baietii de la echipa de fotbal am dat bani ca sa i se faca un
nou tomograf. E foarte grav. Boala i-a afectat creierul. Are 21 de ani. Am vorbit cu
domnul Soare Marin despre acest caz. Copilul nici nu mai poate sa vorbeasca. Va
spun sincer ca am plans cand am aflat. E pacat ca a fost un copil bun. Cheltuielile
sunt foarte mari, sa ii ajutam cu o mica parte.”
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Putem face o cheta. Eu am dat la multa
lume care a venit sa adune bani pentru diferite cazuri. Sa mearga din casa in casa si
sa dea fiecare cat poate. Tine de umanitate.Toti putem pati un necaz la un moment
dat.”
Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Eu propun sa aprobam.”
Doamna secretar prezinta art.28 din Legea nr.416/2001 modificata si
completata si art.41 si 43 din HGR nr.50/2011 modificata si completata.
Doamna primar citeste art.42 din HGR nr.50/2011 modificata si completata si
arata ca are dreptul si va da acesti bani prin dispozitie. Mai arata ca este un caz
aparte.
In continuare, doamna primar spune:-„Avem Curtea de Conturi in control. Nu
am avut probleme, ne-au purificat la impozite si taxe, recunosc ca si eu am de platit,
sa dam fiecare banii, sa achitam si noi.”
Apoi, domnul Gheta Adrian Petrisor intreaba daca se desfiinteaza postul de
politie?
Doamna primar spune:-„In comuna ramane un singur politist, ceilalti trec la
Giurgiu. Asa e legea.”
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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