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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 31.05.2012 in sedinta deindata a Consiliului Local Gaujani. 

La sedinta participa 7 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand 

nemotivat domnii: Anghel Stela, Furniga Gheorghe, Marus Ionel Ninel. 

Delegatul satesc absenteaza. 

Mai participa doamna Dunare Aurica- secretarul comunei Gaujani. 

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. 

Domnul Soare Marin 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, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea decontării  cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna aprilie 2012. 

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 prezenti, iar din punctul sau de vedere, 

proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Deoarece nu se fac discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul 

de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea 

nr.22/31.05.2012 de catre Consiliul Local Gaujani. 

In acest moment, intra in sala domnul Marcu Dumitru, viceprimarul comunei 

Gaujani. 

La punctul 2 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 secretara 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. Mai arata ca pana in prezent, articolele din 

Legea zootehniei referitoare la terenul din izlaz sunt abrogate prin Legea nr.214/2011, iar 

Legea pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, nu are norme de 

aplicare.  

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Majoritatea oamenilor au platit. Consider 

taxele bine stabilite. Insa, nu s-a clarificat situatia celor 70 milioane despre care vorbea 

Maroiu Nicolae.” 

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

proiectul de hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea 

nr.23/31.05.2012 de catre Consiliul Local Gaujani. 
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In continuare, doamna secretar prezinta doua referate  privind controlul legalitatii 

actelor. 

Nu se fac discutii. 

Apoi, domnul Pietroseneanu Florea spune:-„Am solicitat sa mi se raspunda la niste 

intrebari. Mai adaug la acestea: daca exista proces-verbal de casare si valorificare a 

materialelor rezultate din demolarea fostei primarii si a salii de sport de la scoala si vreau 

sa stiu de ce nu s-a prezentat inventarul bunurilor consiliului local in nicio sedinta de 3 

ani incoace. Solicit o copie a proceselor-verbale de la sedintele din lunile aprilie si 

martie.” 

Doamna secretar ii comunica domnului consilier ca va copia cele doua procese-

verbale si i le va inmana dupa sedinta. 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Ii propun doamnei primar ca in urmatorii 4 

ani sa nu mai vina la nicio sedinta de consiliu.” 

Se prezinta d-na Ciobanu Gica Irina, care arata ca are o situatie foarte grea si 

solicita un ajutor de la primarie.  

Domnul Musca Stefan spune:-„Am aprobat in buget o suma din care sa putem da 

ajutoare in cazuri deosebite. Sa i se dea de acolo. Noi cunoastem oamenii din comuna si 

stim situatia fiecaruia. Femeia asta chiar are o situatie grea.” 

Doamna secretar prezinta prevederile art.28, alin.2 din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, modificata si completata: “(2) Primarii pot acorda ajutoare de 

urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi 

naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin 

hotărâre a consiliului local.” Apoi arata ca daca s-au prevazut sume in buget pentru 

aceasta cheltuiala, trebuia sa se adopte o hotarare care sa stabilesca situaţiile deosebite in 

care se pot acorda aceste ajutoare de urgenta. 

Domnul Musca Stefan ii reproseaza doamnei secretar ca nu le-a comunicat 

domnilor consilieri ca trebuie data aceasta hotarare, apoi arata ca se poate face o sedinta 

saptamana viitoare, in care sa discutam acest proiet de hotarare. De exemplu, se poate da 

celor care prezinta acte din care rezulta ca sunt bolnavi. 

Domnul Marcu Dumitru arata ca trebuie sa cerem si parerea medicului pentru ce 

boli se poate da.  

Domnul Musca Stefan spune:-“Asa cum am convocat si sedinta aceasta, vom 

convoca alta sedinta saptamana viitoare.” 

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 


