ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
Nr.4348/19.03.2012

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 19.03.2012 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani.
La sedinta participa toti cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani.
Mai participa doamnele: Blaga Lucica Mihaela-primarul comunei Gaujani, Dunare
Aurica- secretarul comunei Gaujani, Neagu Petruta- referent, Pavel Elena-delegatul
satesc si cetatenii: Turmac Mihaita Razvan Daniel, Musca D Stefan, Gherghe Victor,
Miinea Cristian Teodor, Bontescu Gheorghe, Craciun Ion, Draghia Viorel, Bobirca
Aurel, Iordan Tudor.
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.
Primarul comunei Gaujani prezinta ordinea de zi propusa pentru aceasta sedinta,
dupa care arata ca este necesara suplimentarea acesteia cu un punct : proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului Consiliului Local Găujani pentru anul 2012.
Domnul Musca Stefan propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct :
modificarea Hotararii nr.45/2011.
Supusa la vot, ordinea de zi suplimentata este aprobata cu 10 voturi pentru si o
abtinere a domnului Furniga Gheorghe.
La punctul 1 al ordinii de zi, se ia in discutie proiectul de hotarare privind
modificarea Hotararii nr.50/26.09.2011 referitoare la 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.
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 a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie, iar din punctul sau
de vedere, proiectul de hotarare este legal intocmit, dupa care citeste referatul
nr.10313/10526/12184 din 24.02.2012 privind verificarea legalitatii actelor, emis de
Institutia Prefectului-Judetul Giurgiu.
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.12/19.03.2012 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
revocarea Hotararii nr.68/20.12.2011 referitoare la clasificarea unor drumuri satesti
situate in comuna Gaujani, judetul Giurgiu in categoria functionala de drumuri
comunale.
Comisia de specialitate a dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.
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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, dupa care citeste referatul nr.15982/23.02.2012 privind
verificarea legalitatii actelor, emis de Institutia Prefectului-Judetul Giurgiu.
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.13/19.03.2012 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 modificarii Hotararii nr.42/28.09.2010 adoptata de Consiliul Local Gaujani.
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.14/19.03.2012 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 luna februarie
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.
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.15/19.03.2012 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
aprobarea investitiei „Reabilitare drumuri comunale si stradale in satele Cetatuia,
Gaujani si Pietrisu, Comuna Gaujani, Judetul Giurgiu”.
Comisiile de specialitate economica si juridica nu au dat aviz favorabil pentru
proiectul de hotarare. Comisia pentru invatamant a dat aviz favorabil.
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, deoarece s-a revocat Hotararea nr.68/2011 privind clasificarea
unor drumuri satesti situate in comuna Gaujani, judetul Giurgiu in categoria functionala
de drumuri comunale, studiul de fezabilitate este intocmit pentru drumuri comunale, in
buget nu a fost aprobata o lista de investitii.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Domnul Gheta Adrian Petrisor spune: „-Sa nu incercam sa influentam auditoriul.
Nu trebuie sa facem proiecte ca sa putem spune electoratului ca am facut ceva. Nu sunt
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numai eu de aceasta parere, comisia juridica a hotarat asa. Am tinut cont ca nu sunt
fonduri in buget. Se vorbesc multe, dar cetatenii ar trebui sa mai citeasca proceseleverbale de la sedinte sa vada ce spunem noi in sedinte. Oare nu am vrut eu sa facem ceva
in comuna? Sa fim corecti. Scriem proiecte la sfrasitul mandatului, ca sa ne evidentiem
in fata electoratului, dar aceste proiecte poate nu se vor pune in practica nici in anul
2018.”
Doamna primar spune:-„Domnule Gheta, m-ati jicnit mereu si nu aveti dreptul.
Daca am facut ceva, am facut pentru oamenii din comuna. De ce sa nu asfaltam
drumurile, de la noi era doar suma de 50 milioane lei. Multumesc comisiei de invatamant
pentru ca a avizat proiectul de hotarare.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Am mai spus si in trecut si va spun si acum ca nu
sunt de acord sa aprob o hotarare care nu este legala. Eu am copii de crescut si nu vreau
sa raspund mai tarziu. Am aprobat proiectul cu apa, am vorbit in sedinta sa incepem de la
Pietrisu, deoarece e sat mai mare si are mai multi tineri. Cand s-a facut proiectul de
hotarare am constatat ca se incepe de la Cetatuia. Nu se tine cont de ceea ce spunem noi
in sedinte. Ni se cere sa votam ilegal si eu nu sunt de acord.”
Doamna primar spune:-„De ce spuneti ca va cer eu sa votati ilegal? Apoi citeste
art.8 din Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor, modificata si completata.”
Domnul Miinea Cristian Teodor intreaba :-„Pentru terenul de tenis de la Pietrisu
au fost fonduri? Cine se distreaza acolo?”
Domnul Musca Stefan spune:-„ S-au distrat tinerii acolo cat timp am avut eu cheia.
Dupa ce mi-a luat-o doamna primar, nu am mai raspuns eu. De ce nu se spune ca
proiectoarele sunt furate, dar se stie la cine sunt, masa de tenis este la Mihai.”
Doamna primar spune:-„Dupa ce s-a amenajat terenul de tenis, am primit
reclamatie de la rudari ca ei nu sunt lasati sa joace. Am venit sa vorbim si sa ne
intelegem, iar domnul Musca Stefan mi-a aruncat cheile. In cladire era un dezastru.”
Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Referitor la introducerea apei in
comuna, cred ca acest proiect a fost pornit de domnul Furniga Gheorghe, dar oare cine
nu a fost de acord cu el?”
Domnul presedinte de sedinta solicita sa se faca discutii pe marginea proiectului de
hotarare analizat, celelalte probleme urmand sa fie discutate la diverse.
Deoarece nu sunt alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare, pentru care se obtin:
-4 voturi pentru ale domnilor: Stoenescu George, Mitroi Marin, Anghel Stela si
Furniga Ghorghe;
-5 voturi impotriva;
-2 abtineri, ale domnilor : Marcu Dumitru si Chiosea Vasile Nelu.
Delegatul satesc a votat pentru.
Nu s-a obtinut numarul de voturi necesar adoptarii proiectului de hotarare.
La punctul 6 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea PUD in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru sediu firma P+2E de
catre SC COSMARA SRL.
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.
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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.16/19.03.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 7 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a garlei Pasarea, situata in
comuna Gaujani.
Comisiile de specialitate nu 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.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Au mai fost interventii sa concesionam
garla. Acum in proiectul de hotarare nici nu este trecuta o cerere. Nu stim cine o cere si
ce vrea sa faca. Garla apartine comunei. Avem probleme cu ea, nu este ecologizata. Cred
ca acesta este primul lucru pe care ar trebui sa il facem.Garla e folositoare cetatenilor din
comuna, din ea mai traiesc oamenii, care pescuiesc sa aiba ce pune pe masa la copii.”
Doamna primar spune:-„Nici eu nu am fost de acord sa dam garla, a venit baiatul
lui Marian Nistor, a zis ca vrea sa isi faca ceva, de aceea am trecut-o in ordinea de zi.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Sunt oameni saraci care nu au ce manca, ce da la
copii sa manance si mai pescuiesc. Vreau sa va spun ceva: acum cateva zile eram la
doamna primar in birou si discutam. I-am spus ca nu sunt de acord sa dam garla si dansa
mi-a zis : aici sunt 5 voturi.”
Doamna primar spune:-„Nu am spus asa ceva. Eu jur pe icoana, dar tu ai curajul sa
juri? Asa le-ai facut la toti: si lui Furniga si lui Pietroseneanu si chiar domnului vice.”
Domnul Furniga Ghoerghe spune:-„Daca se da garla, sa fie pastrata curata.”
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Am avut intentia si inainte de 1989 sa fac
ceva cu garla. Atunci garla era la IAS Vedea. Cand a vrut Furniga Gheorghe sa faca
ratarie, garla era la Apele Romane. Cred ca este mai bine sa se aloce bani pentru
igienizarea garlei si sa ramana a satului.”
Domnul Soare Marin spune:-„Garla trebuie sa ramana a comunei. Se pot face
proiecte europene pentru amenajarea ei. Cand au venit bulgarii la noi, ne-au spus ca se
poate face ceva. Vreau sa va spun ca din 1600 aceasta apa s-a numit „pasarea”.
Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„S-au mai facut contracte, si dupa ce si-au
luat subventia, nu au mai facut nimic. Nu stim ce s-a mai intamplat cu berbecutii. Mai
este sau nu mai este contractul?”
Deoarece nu sunt alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare, care este respins in unanimitate de voturi.
Delegatul satesc a votat impotriva.
La punctul 8 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea intocmirii studiului de oportunitate pentru concesionarea garlei Pasarea, situata
in comuna Gaujani, apartinand domeniului privat al comunei.
Comisiile de specialitate nu au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.
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Doamna secretar solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari este
necesar votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in fuctie, iar din punctul sau
de vedere, proiectul de hotarare este legal.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Deoarece nu sunt discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare, care este respins in unanimitate de voturi.
Delegatul satesc a votat impotriva.
La punctul 9 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului Consiliului Local Găujani pentru 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 locali in functie, iar din punctul sau de vedere,
proiectul de hotarare este legal.
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.17/19.03.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 10 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta doua referate privind
controlul legalitatii actelor.
Nu se fac discutii.
In continuare, domnul Musca Stefan spune: -„Trebuie modificata Hotararea
nr.45/30.08.2011. Cand am initiat acest proiect de hotarare, am propus sa se insamanteze
cu lucerna 26,25 ha de teren situat in linia a II a de la canal. Acum am arat terenul din
linia III. „
Domnul turmac Mihaita Razvan Daniel intervine si spune:-„Cand s-a inceput
aratura, am facut cerere sa mi se spuna de ce mi se ia din teren, dar nu am primit raspuns.
Eu am 17 ha de teren in contract si am multe animale. De 3-4 ani tot zic sa se dea terenul
in functie de numarul de animale. Eu dau un teren pe care il am de mai multi ani si ma
trimiteti la Pietrosani. Sunt de acord sa dam la oameni, cate 15 arii, sa primeasca toti cei
care au animale. Am discutat cu cetatenii din Pietrisu si cam 40 de persoane care sunt
afara au fost de acord cu acest lucru. Voi semana eu 6 ha de lucerna si le dau gratis, ei
vor sa le faceti contracte acum si vor plati taxa pe teren, dar nu vor plati si insamantarea,
asa cum vreti voi.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Izlazul satelor Pietrisu, Gaujani si Cetatuia este
de fapt izlazul satului Gaujani. In 1991 s-a gasit un proces-verbal de predare a izlazului
pentru 402 ha. Atunci era primar Puciumandea Minel. Am hotarart sa il impartim la toate
satele din comuna. Puciumandea Minel s-a judecat pentru 77 ha teren si a pierdut
procesul. Acum 1 an am reusit sa gasim acte pentru izlazul de la Pietrisu si de la
Cetatuia. La Pietrisu trebuia sa fie 300 ha izlaz.”
Domnul Musca D Stefan spune:-„Sa vina comisia sa imi masoare, ca am probleme
cu oamenii.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Daca domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel
vrea sa semene lucerna, sa semene, sa faca lista si venim la capul locului si facem
contracte.”
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Domnul Gheta adrian Petrisor spune:-„Am o rugaminte: mai e o luna de zile pana
la alegeri. Nu faceti proiecte de hotarari, care nu se duc la indeplinire, doar ca sa
influentati oamenii. Pot sa va spun multe proiecte de hotarare care nu s-au finalizat. Mi sa reprosat ca am izlaz. Eu vreau sa cumpar 10 vaci si mai multe oi. Am avut 3 ha de teren
si am fost si in Asociatia crescatorilor de animale.”
Domnul Marus Ionel Ninel spune:-„Si mie mi s-a reprosat ca am izlaz, eu am 6 ha
si am animale.”
Doamna primar spune: -„Sa isi declare toti animalele la registrul agricol si promit
ca nu va ramane nimeni fara teren.”
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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