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 Incheiat astazi 24.10.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani. 

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

nemotivat domnul Marus Ionel-Ninel. 

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, se ia in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2012. 

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.55/24.10.2011 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 raportului de reevaluare a domeniului public al comunei Găujani. 

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. 

Domnul Gheta Adrian Petrisor intreaba care este valoarea totala a domeniului 

public. Apoi arata ca ar fi trebuit ca aceste date sa fie inscrise in raportul 

compartimentului de specialitate. 

Doamna Neagu Petruta prezinta aceste date din raportul de reevaluare. 
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Domnul Soare Marin intreaba ale cui sunt cimitirele si bisericile? 

Doamna secretar arata ca aceste bunuri au fost scoase din domeniul public si 

apartin cultelor respective. 

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.56/24.10.2011 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 

aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea vanzarii terenului intravilan in 

suprafata de 1063 mp si a constructiei in suprafata de 70 mp, situate in satul 

Cetatuia, comuna Gaujani, judetul Giurgiu, apartinand domeniului privat al 

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. 

Domnul Musca Stefan intreaba:-„Si-a mai manifestat interesul sa cumpere, 

vazand valoarea bunurilor?” 

Delegatul satesc spune:-„E prea mare suma. Bufetul este destul de degradat, 

nu cred ca da cineva atatia bani.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Cred ca din suprafata terenului au fost pusi 

in posesie niste cetateni.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Sa aprobam hotararea asa cum este si 

vedem daca vrea cineva sa cumpere.” 

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.57/24.10.2011 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 

stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2012 in comuna Gaujani. 

Comisiile de specialitate juridica si pentru invatamant, au dat aviz favorabil 

pentru proiectul de hotarare. Comisia economica a dat aviz pentru proiectul de 

hotarare, propunand modificarea procentului cu care vor fi majorate impozitele si 

taxele, din 20% in 10%. 

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 Soare Marin intreaba:-„Considerati ca se mareste gradul de 

colectare? Daca marim impozitele si taxele, nu vor mai plati nici cei care au platit 

pana acum.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Sa facem un calcul, sa vedem cu cat creste 

impozitul unui om.” 
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Doamna Anghel Stela spune:-„Sunt unii care nu au platit de 10 ani. Cine e 

corect, plateste.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Noi nu stabilim impozitele si taxele in 

functie de cel care nu plateste. Daca vom compara SC Agrozootehnica Vedea, care 

are o datorie de 7 miliarde, are un patrimoniu mare si nu a platit, cu un cetatean care 

are o casa si o curte, vom vedea care sunt diferentele.” 

Doamna Neagu Petruta prezinta domnilor consilieri un calcul pentru 

impozitul pe care l-a platit dansa in 2011 si cel majorat cu 10%. 

Doamna Anghel Stela spune:-„Nu e o diferenta chiar asa de mare. Sa 

aprobam majorarea cu 10%.” 

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

proiectul de hotarare asa cum a fost formulat. Se obtin 9 voturi impotriva si o 

abtinere, a domnului Musca Stefan. 

In continuare, domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare cu 

modificarea propusa de comisia economica, in loc de majorarea impozitelor cu 20% 

sa fie 10%. In aceasta forma, proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de 

voturi, adoptandu-se Hotararea nr.58/24.10.2011 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.29/20.05.2011 referitoare la stabilirea taxei speciale pentru 

divort in comuna Gaujani. 

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. 

Se prezinta referatul nr.5901/10.10.2011 privind controlul legalitatii actelor. 

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

proiectul de hotarare, care este aprobat cu 9 voturi pentru si unul impotriva, al 

domnului Marcu Dumitru, adoptandu-se Hotararea nr.59/24.10.2011 de catre 

Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru. 

La punctul 6 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta adresa 

nr.1421/04.10.2011 emisa de Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu. Nu se fac 

discutii. 

In continuare, domnul Soare Marin intreaba daca s-au comandat placutele cu 

denumirea strazilor? 

Doamna primar ii raspunde domnului consilier ca pana in prezent, nu s-au 

comandat.  

Domnul Soare Marin propune ca atunci cand se vor comanda, sa se faca 

placute si pentru stejarul care este monument al naturii si pentru cele doua biserici 

care sunt monumente istorice. Ar mai trebui unele si pentru interzicerea depozitarii 

gunoiului. Referitor la biserica, arata ca umbla vorba ca preotul ia taxa pentru 

mormintele vechi. 



 4 

Doamna primar spune:-„Am fost si eu intrebata. Dar oamenii nu scriu pe 

hartie, sa avem cu ce  demonstra in fata preotilor. Taxele parohiale se stabilesc de 

consiliul parohial.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„In domeniul public a fost prins 

cimitirul cu 1 ha si ceva de teren. Restul pamantului folosit ca cimitir e donat de 

Ghincea Marin, Costica Murga si Maroiu. Pana in 2002 a luat taxa preotul. Din 

2002 pana in 2007 a luat taxa Maroiu. Si eu am luat un loc de mormant acolo.” 

Doamna primar propune ca in sedinta urmatoare sa fie invitat preotul sa 

vedem cum e cu cimitirul. Mai arata ca in curand, va mai veni un preot la Gaujani. 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Primaria nu poate face nimic, nu ii poate 

impune taxa mai mare sau mai mica, deoarece biserica nu este subordonata 

consiliului sau primariei.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Eu sunt adventist, nu voi plati taxa. Daca s-au 

donat terenuri pentru cimitir, biserica trebuia sa le treaca in titlul lor.” 

Domnul Soare Marin intreaba ce sunt postamentele care se fac in sat? 

Doamna primar spune:-„Ar trebui sa stiti, deoarece ati aprobat o hotarare 

pentru platforme pe care se vor pune containerele de gunoi.” 

In continuare, domnul Soare Marin intreaba:-„Cum facem cu cei care stau in 

Gaujani si nu au domiciliul in comuna? Scade numarul locuitorilor. Sa facem 

discutii cu ei, sa incercam sa-i determinam sa isi faca mutatie. Ei nu voteaza la noi, 

dar participa la viata comunei, desi nu sunt locuitori ai acesteia.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Daca are mai multe  case in mai multe 

localitati, plateste impozite si taxe si are dreptul sa participe la viata comunei.” 

Doamna primar spune:-„Sunt unii care si-au facut domiciliul in comuna, apoi 

au plecat si vin amenzi pentru ei, pe care nu le putem incasa.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Am scris o monografie. Alte comune au platit 

pentru asemenea lucrari. Eu stiu ca nu sunt bani, dar daca as fi sprijinit cu 5-10 

milioane de lei, as putea da niste exemplare si la primarie. Am lansarea luna 

viitoare. Am scris-o pentru ca tin la comuna noastra. E greu sa scrii fara a avea 

materiale.” 

Doamna primar spune:-„Va felicit ca ati scris-o. Eu v-am pus la dispozitie tot 

ce am avut. Se va da o hotarare de Guvern si vom primi niste bani. Atunci voi 

propune sa vi se dea o suma de bani pentru monografie.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Legat de gunoi: noi consiliul local, suntem ca 

o echipa. Cand vine cineva si se plange de ceva, cum ar fi de amplasamentul 

platformelor, sa nu aruncam vina unii pe altii, deoarece toti am aprobat hotararea de 

consiliu si amplasamentul acestora. Eu le-am spus la oameni ca e corect sa adunam 

gunoiul in mod civilizat si m-au inteles. Le-am explicat ca ei sunt proprietari pana 

la gard, iar pe domeniul public, primaria poate face tot ceea ce crede necesar.” 

Domnul Pietroseneanu Florea intreaba cum s-a dat ajutorul de faina? 

Doamna primar ii raspunde domnului consilier: -„S-a dat pe persoana, pentru 

: pensionari, someri, persoane cu handicap si cei care primesc ajutor social. Listele 

au venit de la Giurgiu.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Iluminatul public nu se stinge la 

aceeasi ora pe toate ulitele. Si cand se da drumul la incalzire la scoala?” 
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Doamna primar spune:-„Si la Cetatuia se mai intampla sa nu se stinga toate 

becurile la aceeasi ora. De astazi am dat drumul la incalzire si la primarie si la 

scoli.” 

Domnul Pietroseneanu Florea intreaba cine se incadreaza la ajutor pentru 

incalzire? 

Doamna primar arata ca s-au afisat conditiile.  

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Am discutat si inainte de sedinta cu 

doamna primar. Am un document semnat de primar si de secretar pentru 

recuperarea unei sume de bani de la o persoana care a primit ajutor social. Am 

inteles ca acest act s-a dat in urma controlului Curtii de Conturi. Vinovati sunt cei 

care au pus in plata aceasta persoana. A luat banii si Curtea de Conturi a constatat 

ca nu a facut orele de munca.  Cine a pontat-o, sa dea banii. Ea nu are de unde.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Ori a facut ore si nu a fost pontata, ori nu le-a 

facut.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Nu s-au facut afise cu actele necesare 

pentru cererea de caldura. Oamenii vin greu de la Pietrisu si se trezesc la primarie 

ca le mai trebuie un act. Si iar se duc inapoi. La mine la magazin se putea afisa ca sa 

stie toata lumea. Referitor la gunoi: de cand am inchis gropile de gunoi, pe 

marginea garlei s-au pus balegare. De ce nu se dau amenzi? Am mai aratat acest 

aspect.” 

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 

 

GHETA ADRIAN PETRISOR             DUNARE AURICA 


