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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 25.09.2012 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani. 

La sedinta participa toti cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani. 

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

secretarul comunei Gaujani, Neagu Petruta -referent 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. 

Supusa la vot, aceasta este aprobata in unanimitate de voturi. 

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

stabilirea situatiilor deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta.  

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. 

Doamna presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul Soare Marin propune un amendament: -„sa mai trecem sa se dea ajutoare 

si persoanelor care nu beneficiaza de ajutor social, nu au venituri si au o boala incurabila 

dovedita cu acte medicale.”  

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

proiectul de hotarare, asa cum a fost formulat si se obtin 11 voturi impotriva. Delegatul 

satesc a votat impotriva.  

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul formulat de domnul Soare 

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

nr.23/25.09.2012 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.6/25.06.2012 adoptata de Consiliul Local Gaujani, vizand 

aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 

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. 



 2 

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.24/25.09.2012 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 

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 in functie, iar din punctul sau de vedere, proiectul 

de hotarare este legal intocmit. 

Doamna presedinte de sedinta invita la discutii. 

Doamna Blaga Lucica Mihaela intreaba :-„La asistentii personali nu mai avem 

bani?” 

Domnul primar Marcu Dumitru spune:-„S-au pus bani de la consiliul local ca sa 

dam salariile la asistentii personali pentru doua luni, iar indemizatiile nu s-au dat. Pentru 

lunile urmatoare nu mai sunt bani nici pentru asistentii personali, nici pentru 

indemnizatii.” 

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

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

nr.25/25.09.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 4 al ordinii de zi, doamna Neagu Petruta solicita cuvantul si spune:-„As 

vrea sa dau un raspuns. In sedinta trecuta am fost atacata de doamna Blaga Lucica 

Mihaela. In procesul-verbal s-a scris ca nu am prezentat datele despre buget. Eu am dat 

consilierilor toate datele si bugetele au fost semnate de dumneavoastra pe vremea cand 

erati primar. Nu v-am sabotat. Nu cred ca era datoria mea sa va spun ce excedent era. In 

2011 s-a cheltuit suma de 172 mii lei din fondul de rulment. Inainte de alegeri ati 

prelungit contractele pentru telefoanele vodafone si cosmote. Suntem in proces cu SC 

INFO CONS SRL, deoarece nu ati dat factura pentru aceasta cheltuiala ci ati tinut-o in 

geanta. Va mai urma un proces cu lucrarile de la scoala. Ati cumparat becuri pentru 

iluminatul public, foarte scumpe. S-au platit ornamente pentru sarbatorile de iarna, de 

doua ori, unele reconditionate din cele vechi. Ati zis ca eu si domnul Marcu Dumitru am 

schimbat bugetul. Dumneavoastra va duceati la Giurgiu si duceati bugetul, cred ca la 

moll.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„Nu am avut nimic cu domnul Marcu 

Dumitru. Eu am predat telefonul cand am plecat.” 

Doamna Neagu Petruta spune:-„Toti am predat telefoanele, dar s-au prelungit 

contractele inainte de alegeri si acum nu se pot rezilia. A fost un contract de pe vremea 

domnului Furniga Gheorghe si acum se plateste pentru abonamente o suma mult mai 

mare.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„Nu am mancat banii si nu cred ca m-am 

plimbat mai mult ca tine.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„De factura pentru becuri eu am intrebat in sedinta 

anterioara.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„Se mai cumpara becuri, deoarece se ard. A 

fost si cablu si dulii.” 



 3 

Domnul Soare Marin spune:-„Ati cumparat 150 becuri cu 86 lei un bec, noi le-am 

luat cu 20 de lei. Au fost foarte scumpe.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„Faceti dumneavoastra mai ieftin acum si 

eu apreciez. Eu am intrebat mereu, nu am facut singura.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Am chemat vodafone astazi pentru alte discutii si 

am vorbit sa vedem daca putem face ceva sa reziliem contractele.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Saracia e mare, trebuie sa fim chibzuiti.” 

Domnul Soare Marin spune:-„ai vazut ce penalitati sunt in contractul pentru 

lucrarile de la scoala? 2,5 % pe zi de intarziere.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„nu am facut la mine acasa. Am sa vorbesc 

cu el sa vad ce rezolv.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„nu ati aprobat lucrarea prin consiliul local. Ma tem 

sa nu platiti ca Furniga Gheorghe.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„dati-ma in judecata, ca eu am acte si 

justific ce am facut. Am adus 4 miliarde si jumatate si nu ati venit la sedinta ca sa ii 

aprobam.” 

Doamna Neagu Petruta spune:-„Acei bani au fost repartizati pentru arierate. 

Doamna Barascu Niculina nu avea datorii in contabilitate si nu s-au putut folosi. Am fost 

si la Curtea de Conturi. La cei care nu au avut justificare, s-au luat banii inapoi.” 

Domnul Soare Marin spune:-„Lucrarea de la scoala era investitie, trebuia aprobata 

in consiliul local. Se vorbeste in comuna ca deturnam fonduri de la handicap pentru 

gardul de la scoala. Am prevazut in buget banii pentru gard si am aprobat lucrarea.” 

Domnul Geadau Liviu Marian spune:-„S-a aprobat dupa ce s-a facut gardul.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Suma a fost aprobata in buget si ni s-a spus de la 

finante sa dam hotarare separat, deoarece este investitie. De aceea zici Liviu ca s-a dat 

dupa ce s-a facut gardul.” 

Domnul Bunea Mihai spune:-„Domnule primar, ati demolat statia de autobuz, 

cand o facem? Avem copii care fac naveta si vine iarna.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Avem in vedere, cautam ceva bun, estetic si de 

durata. Cele care au fost, erau de unica folosinta. Facem curat pe trotuare, le largim si sa 

vedem cum se pastreaza.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Am vazut intr-o zi doi baieti la Pietrisu cum s-au 

prins cu mainile de partea de sus a statiei si au batut cu picioarele pana au scos panourile 

de plastic. I-am intrebat ai cui sunt, unul era de la Rosiori si unul din sat. Le-am spus ca 

pentru fapta lor, parintii ar putea plati amenda. Dar distrugerea era facuta. Sunt de acord 

ca trebuie facute statii durabile.” 

Domnul Bunea Mihai spune:-„De aceea spun ca trebuie amendati cei care distrug 

si nu respecta legea.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Am cautat si pe net, vedem ce vom lua, dar vom 

pune doar cu acoperis, fara pereti. Va comunic ca marti pe 2 octombrie venim la Pietrisu 

sa dam izlaz.” 

Domnul Bunea Mihai spune:-„Cel care are prea mult ce faceti?Toti sunt cetateni ai 

comunei.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Nu are nimeni pana acum. Pamantul este al 

primariei. Cine are contract, are teren. Daca pana acum nu are nimeni contract, inseamna 

ca nimeni nu are izlaz.” 
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Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Unii au teren pe Pietrosani si li s-

a spus ca li se ia.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Avem acte de la Arhivele Nationale, voi merge la 

doamna prefect sa discut aceasta problema. Voi merge pana in panzele albe sa incerc sa 

luam terenul. Nu e pamantul lor la Pietrosani. Ei nu au documente. E prins pe u a t 

Teleorman.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Terenul din izlaz sa se dea in 

functie de animale.” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Cei care au animale putine, le dam si lor. Sunt 

cetateni care nu au nicio palma de pamant. Sa poata si ei sa creasca animale.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Stiti scandalul de anul trecut pentru suprafata de 

teren pe care am vrut sa o insamantam cu lucerna. Au fost facute lucrarile de catre 

primarie. Cine le plateste?” 

Domnul Marcu Dumitru spune:-„Lucerna poate ramane asa?” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Lucerna nu are nimic pe ea, e rara.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„A fost seceta in vara asta si nu e 

lucerna buna nicaieri. Sa asteptam sa vedem cum se face.” 

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 

 

BLAGA LUCICA MIHAELA                  DUNARE AURICA 


