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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 23.11.2011 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: Dunare Aurica- secretarul comunei Gaujani 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. 

Deoarece doamna primar este in concediul de odihna, domnul Mracu Dumitru 

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

dupa care arata ca este necesara suplimentarea acesteia cu doua puncte : 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea decontării  cheltuielilor de transport ale 

cadrelor didactice pe lunile septembrie si octombrie 2011 –initiator: primarul comunei. 

2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta –initiator: 

primarul comunei. 

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 

aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. 

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.60/23.11.2011 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 

modificarea Hotararii nr.44/2011 referitoare la 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 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. 



 2 

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.61/23.11.2011 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 

revocarea Hotararii nr.61/20.10.2009, referitoare la modificarea Hotararii 

nr.56/22.09.2009 adoptata de Consiliul Local Gaujani. 

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 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.62/23.11.2011 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 decontării  cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe lunile 

septembrie si octombrie 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. 

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.63/23.11.2011 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 

alegerea presedintelui de sedinta. 

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 ii invita pe domnii consilieri sa faca propuneri. 

Doamna Anghel Stela propune pe domnul Musca Stefan. 

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.64/23.11.2011 de catre Consiliul 

Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

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

nr.12715/26.10.2011, nr.8731/01.11.2011 si 4 referate privind  controlul legalitatii 

actelor emise de Institutia Prefectului-Judetul Giurgiu. 

Nu se fac discutii. 
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In continuare, doamna secretar prezinta adresa nr.1426/07.10.2011 emisa de 

Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu –Biroul de Analiza si Prevenire a 

Criminalitatii. 

 Nu se fac discutii. 

In continuare, domnul Musca Stefan spune:-„In legatura cu cele doua dispozitii 

de retinere a ajutorului social acordat, am sa ma refer la situatia d-nei Ciolan Geta. Stiu 

ca a zis Curtea de Conturi sa se retina o suma, dar trebuie sa fim oameni. Ea a facut 

orele, stiu sigur acest lucru. Are o situatie grea si nu are pe nimeni sa o ajute. De ce sa i 

se ia un drept, daca s-a facut o greseala? Poate nu a fost trecuta in pontaj dintr-o 

greseala care se putea produce la primarie.” 

Doamna secretar arata ca procesul-verbal incheiat de Curtea de Conturi trebuia 

prezentat in sedinta consiliului local.  

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Daca va da in judecata, va castiga. Ea nu 

are nicio vina. Si nici nu aveti de unde sa ii retineti banii.” 

Doamna Pavel Elena spune: -„Daca a solicitat Curtea de Conturi sa se retina, 

suma trebuie recuperata.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Am mai cerut si alta data ca primarul sa ne 

informeze cu problemele importante din comuna. Vin oamenii si ne intreaba si nu stim 

ce sa le raspundem. As vrea sa stiu ce populatie s-a gasit la recensamant?” 

Domnul viceprimar spune:-„2430. Mai sunt persoane care si-au facut mutatie la 

Gaujani si nu mai locuiesc aici de ani de zile.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Doamna secretar sa ne spuna din punct de 

vedere juridic care este situatia cu ferma pe care au luat-o Grosu si Turcanu. La noi au 

venit numai straini sa ceara de toate si nu au facut nimic. Li s-a dat cu acordul nostru. 

Mai arata ca in sapte ani nu s-a facut nimic in comuna asta.” 

Doamna secretar arata ca in contractul incheiat cu Grosu si Turcanu era o clauza 

care prevedea ca acesta inceteaza de drept in cazul in care una dintre parti nu isi executa 

o obligatie prevazuta in contract, cu obligatia ca aceasta situatie sa fie notificata 

celeilalte parti. Doamna primar a notificat societatii ca acel contract a incetat. Nu mai 

este necesara alta procedura. 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune: -„Anul acesta, arabul a avut o recolta 

deosebita. Nu putea sa plateasca macar o parte din impozit? Are datorii si la Vedea. Am 

insistat sa il dam in judecata, dar s-au facut aranjamente, a fost actionat pentru 

insolventa si nu am castigat nimic. De mai multi ani SC Agrozootehnica Vedea este 

acoperita de toti primarii care au fost.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Sunt cetateni care traiesc cu 350 lei pensie. Si 

acestora le impunem sa plateasca. Iar la cei care au bani, li se fac esalonari si nu se 

insista sa plateasca. Cei mari nu stiu ce se intampla aici jos, unde omul de rand traieste 

foarte greu. Nu se iau masuri sa ii oblige pe cei care au societati mari, profitabile, sa 

plateasca.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Agrozootehnica ar aduce bani la buget si nu am 

mai fi in situatia sa ne plangem ca nu sunt bani. Dar nu se face nimic.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Am facut un proiect de hotarare sa semanam 

lucerna la Pietrisu. M-am dus in teren si sotia lui Musca Stefan a venit cu gura mare, ca 

e terenul lor si ca eu nu am ce cauta acolo, ca vorbeste numai cu primarul si vicele. Eu 

aveam ce cauta, ca facusem proiectul de hotarare. Ei cred ca nici nu au contract si ca nu 
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au platit. Chiar daca ar avea, acesta s-ar incheia la sfarsitul anului. Nu stiu de unde 

moda asta cu contracte pe mai multi ani. Am vorbit cu doamna primar sa mergem in 

balta. Si ce ne-a zis sotia lui Musca Stefan, nu pot spune. Ne-a vorbit foarte urat. Pentru 

sedinta urmatoare solicit sa ni se prezinte o situatie cu cei care au incheiat contracte si 

cine a platit. Mai ales cei de la 5 ha in sus. Debitorii.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Consiliul local hotaraste, dar nu aplica el aceste 

hotarari. Si daca nu se aplica, degeaba hotaram.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Am vorbit in consiliul local, am fost in 

balta cu comisia de comasare si in final au ras de mine, deoarece nu s-a facut nimic. 

Pamantul e o valoare. Poate asigura beneficii primariei. Avem nevoie de  bani. De la 

anul, ajutorul social se va plati o parte de la bugetul central si 20% din bugetul local. Sa 

vedem atunci de unde se vor lua bani. De cand sunt consilier am facut 6 proiecte de 

hotarari. Doar unul s-a materializat: s-a dat in judecata Agrozootehnica Vedea. Am 

cerut sa se faca adrese la cei care pun balegar pe marginea garlei. Nu s-au facut.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Imi pare rau ca nu am participat la sedinta in 

care s-a rectificat bugetul. Trebuiau prinsi bani pentru asistentii personali, care nu si-au 

primit salariile de 2 luni. S-au aprobat posturi multe pentru anul viitor, dar nu s-a 

intrebat nimeni daca sunt bani.” 

Doamna secretar arata ca si daca nu se aproba acel numar de asistenti personali, 

legea ne obliga ca in cazul in care nu pot fi angajati, sa acordam indemnizatie 

bolnavului, iar sumele sunt aceleasi. 

Domnul Soare Marin intreaba:-„Este posibil sa se dea banii la asistenti?” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Am auzit ca se vor da bani pentru acoperirea 

datoriilor la asistenta sociala.” 

Domnul Soare Marin spune:-„De fiecare data am aprobat procesul-verbal dar nu 

am verificat ce s-a facut din ceea ce spunem noi. Vin oamenii si ne intreaba cate ceva si 

nu stim ce sa le raspundem.” 

Domnul Marcu Dumitru spuen:-„Nu se ia de baza ce srie in procesul-verbal. 

Important este ceea ce se stabileste prin hotarare. 

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 


