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PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 13.11.2012 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani.
La sedinta participa 9 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand
nemotivat domnii Bunea Mihai si Soare Marin.
Mai participa domnii: Marcu Dumitru- primarul comunei Gaujani, Dunare Auricasecretarul 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, ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, se ia in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna octombrie
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.32/13.11.2012 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
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 de sedinta solicita sa se faca propuneri.
Deoarece nu a propus nimeni, doamna Blaga Lucica Mihaela propune ca
presedinte de sedinta sa fie ales domnul Musca Stefan pentru o perioada de 3 luni.
Nu sunt alte propuneri.
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Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat
in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea nr.33/13.11.2012 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 locali 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.34/13.11.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul primar spune:-„Am convocat sedinta mai
devreme, ca sa putem da imediat banii asistentilor personali. Pe 15 noiembrie pot veni sa
ridice salariile restante pana la zi, iar pe 20 se vor da banii de caldura pentru cei care
primesc ajutor social. Pentru cei care au cereri pentru caldura dar nu primesc ajutor
social, se vor da banii cand vor fi primiti.
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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