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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 30.04.2012 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani. 

La sedinta participa 9 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand 

nemotivat domnii Marcu Dumitru si Marus Ionel Ninel. 

Mai participa doamnele: Dunare Aurica- secretarul comunei Gaujani, Barascu Niculina- 

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. 

Deoarece primarul comunei Gaujani si viceprimarul comunei nu participa la 

sedinta, doamna secretara prezinta ordinea de zi propusa pentru aceasta sedinta de 

doamna primar, dupa care arata ca este necesara suplimentarea acesteia cu un punct : 

proiect de hotarare privind stabilirea taxei pentru terenul din izlazul comunal pe anul 

2012 initiat de primar. 

Supusa la vot, ordinea de zi suplimentata este aprobata in unanimitate de voturi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, se ia in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea decontării  cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna martie 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.18/30.04.2012 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 

aprobarea planului de paza al comunei Gaujani 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 prezenti, iar din punctul sau de vedere, proiectul de 

hotarare este legal. Mai arata ca planul de paza a fost avizat de Sectia 5 Politie Rurala 

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.19/30.04.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  



 2 

La punctul 3 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Gaujani pentru anul 

2012. 

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 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.20/30.04.2012 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 executiei bugetului la trimestrul I al anului 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.21/30.04.2012 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 

stabilirea taxei pentru terenul din izlazul comunal 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 locali in functie, iar din punctul sau de vedere, 

proiectul de hotarare este legal. Mai arata ca acest proiect de hotarare a fost initiat de 

doamna primar ca urmare a solicitarilor cetatenilor care au depus cereri la APIA si carora 

li s-a solicitat aceasta hotarare. Apoi arata ca nu s-a initiat acest proiect de hotarare de la 

inceputul anului, deoarece Legea nr.214/2011 nu avea norme de aplicare iar Legea 

zootehniei are multe articole abrogate. La data de 06.03.2012 a fost afisat pe site-ul 

MADR un proiect de ordonanta privind suspendarea Legii nr.214/2011. Proiectul de 

hotarare este formulat in baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, modificata si completata. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune: „-Banii primiti de la APIA in anii anteriori 

nu au fost folositi pentru ameliorarea izlazului, se poate vedea ca sunt maracini peste 

tot.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Izlazul de la Pietrisu apartine la doua persoane. 

Ceilalti cetateni care au animale, nu mai pot sa le aduca pe pasune, deoarece cei doi nu le 

dau voie. Ar trebui sa vedem contractele incheiate de doamna primar cu cei doi si daca 

nu sunt corecte, sa le reziliem. Nu se poate sa nu tinem cont de toti crescatorii de animale 

si sa ii favorizam doar pe unii. Nu au platit la primarie taxa, dar au luat subventia. Propun 

sa nu aprobam proiectul de hotarare.” 
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Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Aceasta problema dainuie de cand am 

plecat eu, nu s-a mai masurat , a luat fiecare pe unde a vrut, a platit sau nu, nu s-a facut o 

evidenta corecta. Cand eram primar, masuram fiecare bucata de izlaz pe care o dadeam la 

oameni si aveam o evidenta. Sunt societati agricole care au luat izlaz si oameni amarati, 

care au animale, nu au primit teren. Cand eram primar, am semanat ovaz, sudan, 

calculam si dadeam la fiecare in asa fel ca sa ajunga la toti. Propun ca la sedinta din luna 

mai sa vina Maroiu Nicolae si sa ne spuna despre subventia de anul trecut. Nici Alexe si 

nici Turcanu nu au justificat subventia. Conducerea primariei sa ia situatia animalelor si 

sa dea izlazul in functie de consumul pe cap de animal, asa cum spune legea.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Propun sa amanam adoptarea acestei hotarari pana 

la sedinta urmatoare, sa ne lamurim si apoi sa aprobam.” 

Doamna secretar arata ca trebuie tinut cont ca se pot depune cereri la APIA pana 

pe 15 mai 2012. 

Domnul Musca Stefan spune:-„ Nu imi este mie frica de Fane si de Mihai.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„E cam tarziu acum. Noi am facut o comisie 

sa masuram izlazul dar nu s-a dus pana la capat, deoarece e un talmes-balmes, asa cum 

spune si domnul Pietroseneanu Florea. Sunt oameni care au teren la asociatie si mai iau 

si din izlaz. Nu e normal.” 

Domnul Stoenescu George spune:-„E normal, deoarece nu pot pune trifoi la 

asociatie.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Avem o mare bogatie, 500 ha de izlaz, pe 

care putem face bani frumosi. Se pot face proiecte. Eu asa as fi lucrat, dar nimeni nu vrea 

sa foloseasca aceasta bogatie. Izlazul nu se inchiriaza, ci se foloseste de toti. E prea tarziu 

sa facem ceva acum, dar cine va veni ar trebui sa faca ordine.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Cetatenii trebuie sa inteleaga ca exista cineva care 

ii reprezinta si pe care il doare de toti. Sa nu ne fie teama, respingem proiectul de 

hotarare si gata.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Cand am venit in comuna, era domnul 

Pietroseneanu Florea primar, si mi-a dat 3 ha de izlaz, eu aveam 150 de oi si 20 de vaci. 

Am auzit ca se intreaba unii de ce am izlaz, dar vreau sa cresc animale din nou.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Am auzit multe nemultumiri din partea cetatenilor. 

Ar trebui lamurita situatia izlazului.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„E vorba si de nemultumiri si de banii care 

s-ar putea obtine de pe acest teren.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Am cerut situatia veniturilor extrabugetare  

(de la izlaz) si nu mi s-a prezentat.” 

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

proiectul de hotarare, pentru care se obtin: 

-7 voturi impotriva; 

-2 abtineri, ale domnilor : Anghel Stela si Mitroi Marin. 

Delegatul satesc a votat impotriva.  

Nu s-a obtinut numarul de voturi necesar adoptarii proiectului de hotarare. 

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

nr.119831/18.04.2012 emisa de  Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu prin care se 

solicita analizarea oportunitatii preluarii imobilului postului de politie. 
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Domnul Pietroseneanu Florea spune: -„Acum, daca s-a schimbat Guvernul, se va 

reveni la politie asa cum era.” 

Toti consilierii prezenti la sedinta considera ca nu este oportuna preluarea acestui 

imobil. 

In continuare, domnul Musca Stefan spune:-„O rog pe doamna secretara sa 

consemneze tot ce spun eu. Cand am aprobat bugetul, am dat pentru dispensar 5000 lei. 

Am fost la dispensar si am vazut 3 ferestre, luate de la Blaju, pe care s-au dat 30 milioane 

lei. Noi am dat 50 milioane, pentru ca s-a discutat ca doamna doctor nu are sobe. 

Doamna primar nu a folosit banii cum am cerut noi. Macar din banii ramasi, sa cumpere 

doua sobe si un bazin WC. Sa nu uitam ca toti avem nevoie de doctor.” 

Domnul Stoenescu George spune:-„Cu 20 milioane, nu se pot lua doua sobe.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Dispensarul e preluat de primarie si doamna 

doctor plateste chirie. Ce se face la aceasta cladire, e la o cladire a primariei.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Stiu ca am prins in buget niste bani pentru ajutoare 

de urgenta. Este situatia lui Batinetu Nelu, care l-a inmormantat pe Enache Marcel si a 

facut multe cheltuieli pe care nu le mai poate achita.” 

Doamna Anghel Stela spune:-„A fost ajutat de doamna primar si de doamna Batae 

Reli. Stiu sigur ca doamna primar i-a cumparat sicriul.” 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Solicit acte si daca nu primesc raspuns, ma 

voi adresa organelor centrale: comisia economica sa faca bilantul pe ultimii 4 ani. Ce 

bani s-au cheltuit si pentru ce. Sa ni se spuna care este situatia firmei Turcanu? Ni s-a 

spus ca s-a reziliat contractul, dar vad ca este mereu un paznic acolo, angajat de firma. In 

sedinta din luna mai sa fie invitat Maroiu Nicolae sa ne spuna care este situatia banilor 

incasati de la APIA pentru anul trecut pe izaz, ca am inteles ca au disparut 70 milioane. 

Tot in acea sedinta sa ni se prezinte autorizatia de contruire, contractul, devizul de lucrari 

si licitatia care s-a organizat pentru lucrarile de la atelierul scoala. As mai vrea sa stiu 

daca sponsorizarile se inregistreaza in primarie. Cu aceste raspunsuri, ma voi adresa 

autoritatilor centrale. Sa nu calcam lumea in picioare. Eu nu mi-am batut joc de oameni 

cat am fost primar.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„ Am inteles ca este incheiat un proces-verbal intre 

primar si crescatorii de animale, dar in casierie nu a ajuns nici un ban.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Imi pare rau ca in cei 4 ani consilierii nu 

au facut un bilant al hotararilor pe care le-au propus, multe dintre ele nu s-au realizat. 

Am propus sa luam un tractor si nu s-a luat. Si altele.” 

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 

 

SOARE MARIN               DUNARE AURICA 


