
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

Nr.8208/30.10.2012 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 30.10.2012 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, Barascu Niculina -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, dupa care arata ca este necesara suplimentarea acesteia cu 

un punct: proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Comunei Gaujani la 

trimestrul III 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 

aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2013. 

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 Bunea Mihai intreaba de ce sunt 25 si cine sunt acestia? 

Doamna secretar ii raspunde domnului consilier ca se aproba 25 de posturi 

deoarece nu se stie cate persoane vor mai veni cu acte legale pentru angajare si daca nu 

exista posturile, nu pot fi angajati. Pana in prezent sunt angajate 17 persoane ca asistent 

personal al persoanelor cu handicap. 

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.26/30.10.2012 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 

actualizarea componentei Grupului de actiune comunitara la nivelul comunei 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 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 
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hotarare, care este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea 

nr.27/30.10.2012 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 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013. 

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. 

Doamna presedinte de sedinta invita la discutii. 

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

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

nr.28/30.10.2012 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 decontării  cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna septembrie 

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. 

Doamna presedinte de sedinta invita la discutii. 

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

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

nr.29/30.10.2012 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 modificarii Hotararii nr.25/28.04.2011 vizand înfiinţarea  asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI - JUDEŢUL 

GIURGIU”. 

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 in functie, iar din punctul sau de vedere, proiectul 

de hotarare este legal intocmit. 

Doamna presedinte de sedinta invita la discutii. 

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

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

nr.30/30.10.2012 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 executiei bugetului Comunei Gaujani la trimestrul III 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 intocmit. 

Doamna presedinte de sedinta invita la discutii. 
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Domnul Musca Stefan intreaba :-„Pentru asistentii sociali aveti bani? A fost 

rectificat bugetul?” 

Domnul primar ii raspunde domnului consilier:-„S-au prevazut bani prin hotarare 

de Guvern, asteptam sa ii primim si apoi se vor plati asistentii personali.” 

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.31/30.10.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  

La punctul 7 al ordinii de zi, domnul Musca Stefan spune:-„Ieri a venit Ciobanu 

Gica la mine si m-a intrebat ce poate face? Stiti ca are probleme, a zis ca trebuie sa se 

duca la spital si are nevoie de bani. Are si un copil bolnav. Eu as ajuta-o daca as fi 

primar. Cunoastem problemele ei, cunoastem si argumentele dumneavoastra: ca nu sunt 

bani, ca sunt multi saraci, dar este un cetatean al comunei si trebuie ajutat. Depinde de 

dumneavoastra daca o sprijiniti.” 

Domnul primar spune:-„Sa depuna o cerere si o vom analiza. Stiti ca s-a dat o 

hotarare de consiliu prin care s-a stabilit cine poate primi ajutor de urgenta,  daca se 

incadreaza, vom da un verdict.” 

Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„Are de mult o cerere, de anul trecut cred.” 

Domnul primar spune:-„Sa depuna cerere si acte, le analizam, va veni si doamna 

doctor si ii vom raspunde daca poate primi sau nu.” 

Domnul Bunea Mihai spune:-„Dumneavoastra ati vazut in ce stare e caminul 

cultural? Intr-o seara, doi oameni au luat o usa din camin. Stiti acest lucru?” 

Domnul primar spune:-„Da, stiu ca s-a luat, s-a vopsit si din ea s-au facut 

indicatoare pentru depozitarea gunoiului.” 

Domnul Bunea Mihai spune:-”Ce facem, faramam caminul cultural?” 

Domnul primar spune:-„Veti vedea ca se va repara caminul cultural pana in anul 

2014 si va fi dat in folosinta tinerilor. Ma asteptam sa intrebati : tot ce a fost in camin, 

unde este? Caminul nu va aduce venit comunei, dar este o cladire de cultura si poate fi 

folosit de cetateni, mai ales de tineri.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Beneficiul poate fi mare, pentru educatie, cultura.” 

Domnul Bunea Mihai spune:-„Cand se da pamantul din izlaz si la Gaujani? Ca ati 

anuntat sa vina oamenii la Pietrisu, dar la Gaujani nu i-ati chemat. Unii au primit in plus 

si altii nu au nicio palma de teren.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Sa faca cereri cei care vor izlaz.” 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune:-„Sa facem un proiect de hotarare si sa dam 

cate 50 de arii la fiecare, iar cei care au in asociatie sa nu mai primeasca. Sa inventariem 

terenul. Eu nu am facut acest lucru, imi pare rau, dar sa facem de acum incolo.” 

Domnul primar spune:-„Un proiect de hotarare acum, nu isi gaseste rostul. Acesta 

trebuie facut in 2013 pentru toamna lui 2014. Acum s-au cultivat terenurile. Eu nu am 

dat teren niciunei institutii cu personalitate juridica, ci numai la oamenii din comuna. Iata 

ce s-a intamplat la Pietrsiu: Musca Stefan a lucrat terenul primariei si acum solicita sa ii 

platim lucrarile. Eu i-am comunicat sa nu il mai lucreze inca din 14.08.2012.” 

Domnul Taranu Victor spune:-„Aratura nu e facuta de primarie? 

Domnul primar spune:-„ Musca Stefan vrea sa i se plateasca aratura din toamna 

asta. Cand am convocat oamenii la Pietrisu nu stiam ca sunt contracte pe mai multi ani. 

Am spus ca pentru izlaz contractele sunt pe 1 an.” 
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Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Daca pune cineva lucerna, sa i se 

lase terenul minim 5 ani. Omul face o investitie si vrea sa fie sigur ca il are. Altfel, se 

isca neintelegeri.” 

Domnul Bunea Mihai spune:-„Sa facem o comisie, sa participe din ambele parti si 

sa stabilim unde este izlazul. Toti sunt cetateni ai comunei si toti au drepturi la fel.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Sa inventariem tot terenul. Noi sa 

dam exemplu, sa clarificam situatia.” 

Domnul primar spune:-„Am mai facut comisii si eu masuram, eu scriam, nimeni 

nu se implica. Eu stiu unde este terenul si am facut contract pentru acesta.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„S-a luat teren de la Petanca, cui i 

s-a dat?” 

Domnul primar ii spune cui s-a dat acest teren. Apoi arata ca toti cei care au 

solicitat teren li s-a dat in limita la ceea ce exista liber. In continuare ii solicita domnului 

Bunea Mihai sa nu vorbeasca la general, sa spuna cine a cerut teren si nu a primit? 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„La Pietrisu au venit multi, de 

unde sa le dai? Ati zis ca rezolvati cu izlazul de la Pietrisu care este luat de Teleorman.” 

Domnul primar spune:-„Vom rezolva situatia izlazului, vom merge la instanta.  

Sunt acte din 1947 cat a avut comuna izlazul. Acum sunt 630 ha. Trebuia sa mai avem 

300 ha. In anul 1992 s-a dat izlazul inapoi numai pentru satul Gaujani, deoarece pentru 

acesta aveam acte. Pentru Pietrisu si Cetatuia nu erau acte. Atunci am zis sa impartim pe 

sate cele 475 ha. Am fost la Teleorman luna asta pentru delimitarea granitei. Ei au spus 

ca vor face actiune de judecata. Musca Stefan a adus doua contracte pe 20 de ani chiar 

inainte de a merge la Pietrisu sa masuram.” Apoi arata aceste contracte. 

Doamna Blaga Lucica Mihaela spune: „unul dintre ele nu mai este bun.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Eu am adus un contract, cand am 

venit sa platesc si chiar s-a mirat Bujoreanu Dan, casierul, deoarece nu era inregistrat. 

Atunci s-a inregistrat si am platit. Vrem si noi si cetatenii sa fim corecti si sa stim.” Apoi 

intreaba:-„Ce faceti cu arabul?” 

Domnul primar spune:-„S-au facut popriri pe conturi, dar ne-a venit raspuns de la 

banci ca nu au bani in cont. Am platit un avocat, sa mergem pana la capat si sa rezolvam 

problema.” 

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 


