ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
Nr.7047/31.07.2012
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 31.07.2012 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani.
La sedinta participa 10 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand
nemotivat doamna Blaga Lucica Mihaela.
Mai participa domnii: Marcu Dumitru- primarul comunei Gaujani, Dunare Auricasecretarul comunei Gaujani, Barascu Niculina- referent, Neagu Petruta -referent.
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 minuta şedinţei anterioare, care este aprobata in unanimitate de
voturi.
Domnul Marcu Dumitru, primarul comunei Gaujani, prezinta ordinea de zi
propusa pentru aceasta sedinta, dupa care arata ca este necesara suplimentarea acesteia cu
doua puncte : -proiect de hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat;
-proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului la trimestrul II
al anului 2012.
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
rectificarea bugetului Comunei 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 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.7/31.07.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
La punctul 2 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 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 a cel putin 2/3 din numarul 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.8/31.07.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
La punctul 3 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
instrumentarea proiectului „Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale clasate în
comuna Găujani, judeţul Giurgiu”.
Comisiile de specialitate 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 majoritatii consilierilor prezenti, iar din punctul sau de vedere, proiectul de
hotarare este legal intocmit.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel propune ca lucrarile de asfaltare sa
inceapa de la Pietrisu, ca nu cumva sa nu mai ajunga banii si acest sat sa ramana cu
drumurile neasfaltate.
Domnul Bunea Mihai intreaba:-„Cine stabileste ulitele care se asfalteaza?”
Domnul primar ii raspunde domnului consilier: -„Drumurile care se asfalteaza sunt
stabilite in studiul de fezabilitate si sunt drumurile mai importante din fiecare sat.”
Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Lucrurile sunt bune.Se poate
aproba asfaltarea, dar daca nu se incepe mai intai lucrarea de introducere a apei, se strica
asfaltul.”
Domnul viceprimar spune:-„Firma care executa lucrarea se stabileste prin licitatie.
Noi aprobam hotararea, ducem actele la minister si vedem daca ni se aproba de acolo
banii.”
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.9/31.07.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
La punctul 4 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
instrumentarea proiectului „Alimentare cu apa a satelor Gaujani, Pietrisu si Cetatuia, din
comuna Gaujani, judetul Giurgiu”.
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.
Domnul Bunea Mihai spune:-„Stiu ca s-au platit bani, s-au facut documentatii si
nu s-a aprobat pana acum.”
Domnul primar spune:-„Noi facem toate actele, le ducem la minister si asteptam sa
vedem daca se aproba. Ar fi un lucru bun pentru cetateni.”
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.10/31.07.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
La punctul 5 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea intocmirii studiului de oportunitate pentru inchirierea suprafetei de 47 ha teren
situat in satele Gaujani si Pietrisu, 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.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune: „-De ce ne referim doar la o
firma? Sa ne documentam bine, sa poata sa se inscrie mai multe firme. Eu sunt pentru
aducerea de investitori. Sa urmarim calea legala, ca sa nu avem probleme.”
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Domnul primar spune:-„Vom face totul legal. Firma aceasta a depus cerere, dar
inchirierea se va face prin licitatie si poate participa oricine. Ei se ofera sa ne dea 45
milioane pe an, pe hectar, cand stim ca 60 milioane costa cumpararea unui ha de teren.
Cred ca este un lucru bun.”
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.11/31.07.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
La punctul 6 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea angajarii unui avocat.
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.
Domnul primar spune:-„Am mai incercat in 2009 sa actionam in judecata SC
Agrozootehnica Vedea, am platit 50 de milioane lei vechi la un avocat ca sa ne
recupereze debitul. IAS-ul mai avea un dosar cu Vama Bucuresti, care s-a comasat cu
dosarul nostru si nu s-a recuperat nimic. A fost intocmit un protocol prin care s-a stabilit
sa ne dea lunar cate 250 de milioane pe luna. Fosta primarita a facut alt protocol, dupa
aceea si a stabilit sa se dea cate 25 milioane de lei pe luna. Asta insemna, ca banii sa fie
recuperati in 11 ani.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Sunt doua motive serioase pentru adoptarea acestei
hotarari: unul- sa avem acoperire in fata Curtii de Conturi si al doi-lea: sa recuperam
niste bani cu care se pot face multe in comuna.”
Doamna Barascu Niculina spune:-„Suma de 9 miliarde, acopera cheltuielile pentru
jumatate de an.”
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.12/31.07.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
La punctul 7 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea executiei bugetului la trimestrul II 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.
Domnul primar spune:-„Nu trebuia sa prezint expunerea de motive, deoarece este
executia pentru 6 luni in urma.”
Domnul Musca Stefan spune:-„As fi vrut sa participe la sedinta si doamna Blaga
Lucica Mihaela. O rog pe doamna Barascu Niculina sa ne arate factura pentru iluminatul
public, aceea care s-a facut inainte de votare. La Pietrisu nu s-a facut nimic, iar la
Gaujani s-au pus cateva becuri.”
Doamna Barascu Niculina ii raspunde domnului consilier:-„Pentru intocmirea
executiei, am dus actele la Giurgiu, la firma care face bilantul, ca nu mai avem voie sa il
facem noi. Si aceasta factura e dusa acolo. La sedinta urmatoare, o aduc.”
Domnul Bunea Mihai spune:-„Sa mai ia o firma niste bani pentru bilant.”
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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.13/31.07.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
La punctul 8 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta referatele privind controlul
legalitatii actelor.
Nu se fac discutii.
In continuare, domnul Musca Stefan spune:-„Am vazut ca la Pietrisu in balta, deja
se ara terenul. Sa se faca o adresa catre cei care au porumb si sa se reorganizeze terenul
anul acesta.”
Domnul Bunea Mihai spune: -„Eu stau cu terenul nearat pana la primavara?”
Domnul primar spune:-„Vom face instiintari si se va remasura terenul din izlaz la
toamna. Vom lua actele de la casierie si la cei care nu au platit, nu le mai dam teren chiar
daca au cereri la APIA.”
Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Sa aiba intaietate cetatenii care
au animale. Sunt unii care nu au animale, dar au teren. Legea spune sa le dam la
crescatorii de animale.”
Domnul primar spune:-„Crescatorilor de animale le dam in cota prevazuta de lege
pe cap de animal.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Intai tinem cont de oameni si apoi de animale. Cei
care nu au pamant, trebuie sa moara?”
Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Nu poti lasa vitele sa moara.
Oamenii au teren in proprietate si iau si de la primarie, fara sa aiba animale. Legea spune
ca terenul din izlaz se da pentru animale.”
Domnul Radu Ionel Eduard spune:-„Pietrisu nu are izlaz.”
Domnul Taranu Victor spune:-„Atunci cand trebuia umblat sa se ia izlazul, nu s-au
ocupat de acest lucru.”
Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Sunt oameni care au animale si le
pasc pe pasune fara sa plateasca nimic. Eu dau pasunea pentru care am contract si sa mi
se dea 50 ha arabil.”
Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„In trecut s-a dat la rudari cate 1 ha sau ½
ha din izlaz. Acestia le-au lasat. Sunt doi fermieri mari la Pietrsiu. Eu am porci, asa ca
am dreptul sa iau 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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