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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 27.08.2012 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani. 

La sedinta participa 10 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand 

nemotivat domnul Geadau Liviu Marian. 

Mai participa domnii: Marcu Dumitru- primarul comunei Gaujani, Dunare Aurica- 

secretarul comunei Gaujani, si delegatul satesc al satului Cetatuia - Circoi Costel. 

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 sedintei anterioare, care este aprobat 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 

trei puncte : -proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 

                    -proiect de  hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 

interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat, modificata si completata; 

          -proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor in care se presteaza 

activitate in folosul comunitatii. 

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 utilizarii sumei de 60.000 lei din excedentul anilor precedenti pentru construire 

gard la Scoala „Draghici Davila” 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 majoritatii consilierilor locali in functie, iar din punctul sau de vedere, 

proiectul de hotarare este legal intocmit. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Doamna Blaga Lucica Mihaela intreaba unde este doamna Neagu Petruta, 

deoarece vrea sa o intrebe de unde este excedent? 

Domnul primar spune:-„Lasati ca va raspund eu. In fiecare an exista un excedent. 

Reparatia primariei la exterior s-a facut din excedent. In fiecare an a fost excedent, 

deoarece nu poti calcula cat trebuie cheltuit ca sa nu ramana excedent. Dupa ce a plecat 

Furniga Gheorghe, au fost doua miliarde excedent.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„Consider ca in cei 4 ani cat am fost 

primar, am fost sabotata. Mie mi s-a spus ca nu exista excedent. Eu nu sunt specialist in 

contabilitate. Se aproba bugetul in consiliu si apoi doamna Neagu Petruta il schimba 

impreuna cu domnul Marcu Dumitru asa cum voia. Se zice in sat ca am furat de la 

primarie, dar nu se vede ce am furat. E un lucru bun sa se faca gardul la scoala, eu am 

aratat doar ca nu mi s-a spus ca sunt bani.” 
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Domnul Marcu Dumitru spune:-„A fost proiectul de la scoli, sa fie curatate pana la 

rosu si sa se dea o tencuiala, apoi s-a facut placarea cu polistiren. Daca se mai 

deterioreaza peretii de la Scoala Gaujani, sa raspunda cadrele didactice, deoarece nu ii 

educa pe copii sa nu mai distruga. De aceea am facut asa gardul, ca sa nu se mai zica 

dupa aceea ca au intrat si au furat unii si altii.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Dau si eu o idee, sa se puna plastic pe 

gard, ca e mai frumos.” 

Domnul Radu Ionel Eduard spune:-„Ar fi bine cadrele didactice sa se preocupe ca 

elevii sa nu mai plece de la scoala.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Am mai umblat pe la alte primarii si am 

vazut cum e in alte parti. Propun sa punem un paznic din cei de la Legea 416 la scoala.”  

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.14/27.08.2012 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 

modificarea Hotararii nr.29/25.08.2010 referitoare la asocierea comunei Găujani cu 

judeţul Giurgiu şi cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţ  în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”  

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.15/27.08.2012 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 

modificarea Hotararii nr.32/12.05.2008 adoptata de Consiliul Local Gaujani referitoare la 

înfiinţarea  asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  ”MANAGEMENT EFICIENT 

PENTRU UN  JUDEŢ CURAT” 

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 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.16/27.08.2012 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 

modificarea Hotararii nr.31/25.08.2010 vizand aprobarea Regulamentului privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate privata a comunei Gaujani. 

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.  



 3 

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 Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Cred ca ar fi mai bine sa 

publicam si in Monitorul oficial. Sa nu se interpreteze ca vrem sa favorizam pe cineva.” 

Domnul primar spune:-„Vom publica intr-un ziar local si unul national si cine vrea 

sa participe, nu este nedreptatit” 

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.17/27.08.2012 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 concesionarii 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 Gheta Adrian Petrisor spune:-„E o initiativa buna. Asa scapam si de duzi, 

ca nu am castigat nimic de pe ei. Era vorba la un moment dat sa ii taiem si sa lasam o 

singura mladita sa creasca, dar a taiat fiecare cum a vrut fara sa plateasca nimic.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel intreaba: „-Din ce categorie face parte 

acest teren? Este arabil?” 

Doamna secretar ii raspunde domnului consilier ca si la noi si la OCPI terenul este 

inregistrat ca arabil. 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„Au mai cerut unii duzii si nu s-a putut.  

Acum cum se poate?” 

Domnul Musca Stefan spune:-„E o treaba serioasa. E un proiect mare. Toti vrem 

binele comunitatii. Cred ca primaria nu ar putea continua toate actele daca terenul nu ar 

fi arabil. E un lucru bun, dorim sa se faca ceva in comuna. Cand se va construi gardul, 

cred ca vor lua oameni din comuna, care si asa sunt saraci si asta ar fi bine. Stiti ca ma 

interesez si sunt suspicios cand e vorba de investitori, dar acum cred ca e bine sa dam 

terenul. Si la Malu e acelasi proiect. La noi e mai costisitor, deoarece trebuie taiati duzii. 

Daca nu se face intr-o luna, doua, ar trebui sa oferim cateva luni de gratie, pana scot 

duzii. Sa nu punem bete in roate pe motive politice.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„Cand eram primar, am fost la doamna 

Baiceanu Liliana si am discutat despre posibilitatea concesionarii acestui teren si a zis ca 

nu se poate. Acum se poate?” 

Domnul Bunea Mihai spune:-„Nu inteleg cum este agricol acest teren, daca are 

padure pe el?” 

Domnul primar spune:-„Este teren arabil, nu agricol. Asa este inregistrat si in 

evidentele noastre si in cele ale OCPI Giurgiu. Aceea nu e padure, ci sunt arbusti de 

dud.” 
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Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Ideile pe care le aveti sa nu fie partinitoare 

politic. E vorba de o investitie care va aduce bani la buget.” 

Doamna secretar citeste art.8, alin.2, din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor. 

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

proiectul de hotarare, care este aprobat cu 9 voturi pentru si o abtinere, a domnului 

Turmac Mihaita Razvan Daniel, adoptandu-se Hotararea nr.18/27.08.2012 de catre 

Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 6 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea Contractului  de concesiune –cadru pentru concesionarea 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 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 cu 9 voturi pentru si o abtinere, a domnului Turmac Mihaita 

Razvan Daniel, adoptandu-se Hotararea nr.19/27.08.2012 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 

alegerea presedintelui de sedinta. 

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. 

Domnul presedinte solicita sa se faca propuneri. 

Doamna Anghel Stela propune pe doamna Blaga Lucica Mihaela. 

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

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

nr.20/27.08.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 8 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi efectuate cu 

beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata. 

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.21/27.08.2012 de catre Consiliul Local Gaujani. 

Delegatul satesc a votat pentru.  
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La punctul 9 al ordinii de zi s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind 

stabilirea domeniilor in care se presteaza activitate in folosul comunitatii. 

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. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Daca eu am doua amenzi, fac ore de 

munca? Si IAS-ul face ore?” 

Domnul primar spune:-„A fost Curtea de Conturi, s-au gasit multe persoane cu 

amenzi. S-au trimis somatii, nu au platit si dupa 5 ani acestea se prescriu. E mai bine sa 

faca ore. Daca nu se incaseaza amenzile, raspunde primaria de ce nu a facut toate 

demersurile pentru incasarea lor. Transformarea amenzilor in activitate in folosul 

comunitatii se face de instanta si se aplica numai persoanelor fizice care nu au 

posibilitatea sa plateasca.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Sa stabilim cuantumul amenzilor 

pentru care se transforma in munca in folosul comunitatii.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Prin aceasta, avantajam infractorii. Vor face si mai 

multe rele, stiind ca nu mai platesc amenda.” 

Domnul primar spune:-„Mai bine sa faca munca decat sa ramanem cu amenzile 

neincasate.” 

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

proiectul de hotarare, care este aprobat cu 9 voturi pentru si o abtinere, a domnului 

Bunea Mihai, adoptandu-se Hotararea nr.22/27.08.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 10 al ordinii de zi doamna secretar prezinta cererea nr.7217/14.08.2012 

depusa de Ciolan Doru si art.28, alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, modificata si completata. 

  Domnul Muasca Stefan spune:-„Inainte de alegerile locale, am depus un proiect de 

hotarare pe aceasta tema, in care am stabilit cateva situatii deosebite. Se poate face un 

proiect de hotarare pentru sedinta urmatoare.” 

Domnul Turmac  Mihaita Razvan Daniel spune:-„Sa i se cumpere materiale, sa nu 

i se dea banii.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Vor veni multi sa ceara ajutor daca nu 

stabilim numai pentru cazurile cele mai grele.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Sa hotarasca primarul cazurile care necesita 

ajutor.” 

In continuare, domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Sa se puna panouri 

prin care sa fie atentionati cetatenii sa nu mai depoziteze gunoi in locuri nepermise si sa 

se scrie amenzile ce se vor aplica pentru acest lucru. Ne intereseaza curatenia in 

comuna.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Dupa ce ca sunt saraci, le mai dam si amenzi?” 

Domnul Bunea Mihai spune:-„Am vazut niste teava de la ferma de porci aici in 

fata si am vazut ca nu s-a folosit la gard.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Vom face panouri si le vom pune, am pus si cosuri 

de gunoi, dar oamenii nu vor sa pastreze curatenia. Ar trebui sa participam toti la 
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educarea lor, am curatat santurile de mai multe ori si tot nu e curat. Sa vorbim cu rudele, 

prietenii, cu cetatenii, sa le spunem sa nu mai arunce gunoiul oriunde. Avem firma care 

colecteaza gunoiul, acolo trebuie dus. Ni s-au mai cerut si vom mai procura pubele. 

Teava de la ferma de porci, nu era buna si nu se putea folosi la gard, am dus-o la fier 

vechi si cu banii am facut niste lucruri in comuna. Am pornit actiunea de schimbare a 

becurilor in comuna. La Pietrisu mai erau 10 becuri din cele puse inainte. La Cetatuia si 

Gaujani e putin mai bine.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Trebuie luate masuri radicale cu 

cei care depoziteaza gunoiul unde nu trebuie. Mai este problema celor care fac caramida. 

Sa le spunem sa nu mai faca pe domeniul public, deoarece se vede urat. Deasemeni, au 

tot luat pamant de pe pasune si acolo s-au aruncat gunoaie. Pasunea se distruge zilnic si 

stratul fertil e mic.” 

Domnul Radu Ionel Eduard spune:-„Caramida e singurul lor venit. Nu au unde sa 

faca in alta parte. Acesta e certificatul nostru de identitate. Aveti ceva cu etnia roma?” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Nu am nimic cu etnia, dar sa nu 

mai ocupe domeniul public. Sau daca il ocupa, sa plateasca o taxa. Stiu ca s-a tras o 

brazda pe pasune si s-a spus sa se ia pamant numai pana acolo. Acea brazda s-a depasit.” 

Domnul primar spune:-„Am luat legatura cu un avocat si vom actiona in judecata 

S C Agrozootehnica Vedea pentru recuperarea impozitelor si taxelor neplatite. Am avut 

alta actiune la instanta si nu s-a recuparat nimic. Sa se stie ca nu voi da adeverinta pentru 

APIA daca nu sunt platite impozitele si taxele.” 

Domnul  Gheta Adrian Petrisor spune:-„Avem caderi de tensiune la Gaujani si 

Pietrisu. Administratia sa faca o adresa la RENEL Se distrug aparatele electrice. Sa 

facem un proiect de hotarare prin care sa stabilim amenzi pentru cei care depoziteaza 

gunoiul in locuri nepermise. Se mananca peste din balta. Acolo s-au depozitat gunoaie, 

pana in mijlocul apei. Oamenii se pot imbolnavi.” 

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 


