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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat astazi 18.12.2012 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 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 proiectul de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-

2014 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează în comuna 

Găujani. 

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 

stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2013 in comuna 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. 

Domnul Musca Stefan solicita sa se spuna detaliat. 

Domnul primar arata ca impozitele si taxele se percep pentru cladiri, teren, 

mijloace de transport. In 2012 s-a marit cu 10%. Daca se va face presiune sa marim, vom 

analiza. Oamenii sunt saraci, nici functionarii nu au salarii mari. E adevarat ca trebuie 

bani la buget, dar vom face strictul necesar, ne limitam la ceea ce se poate face. 

Doamna Anghel Stela spune:-„Daca va fi cazul, vom vedea.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Sa tinem cont si de veniturile cetatenilor, care sunt 

foarte mici.” 

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.35/18.12.2012 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 

aprobarea decontării  cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna noiembrie 

2012. 

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.  

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.36/18.12.2012 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. 

Domnul presedinte de sedinta invita la discutii. 

Domnul primar spune:-„Banii care ni s-au dat sunt un impuls, ca sa vedeti cum va 

fi bugetul pe anul 2013. Mi se pare o batjocura suma repartizata.” 

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.37/18.12.2012 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 

revocarea Hotararii nr.23/31.05.2012 referitoare la stabilirea taxei pentru terenul din 

izlazul comunal pe anul 2012. 

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. 

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.38/18.12.2012 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 

proiectul de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014 în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat care funcţionează în comuna Găujani. 

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. 

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.39/18.12.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.  

Delegatul satesc a votat pentru.  
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La punctul 6 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta referatul intocmit de 

domnul Ciocan Ionel, consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Gaujani, 

referitor la completarea registrului agricol. 

Nu se fac discutii. 

In continuare, doamna secretara prezinta adresa nr.14648/12.12.2012 emisa de 

Institutia Prefectului-Judetul Giurgiu. 

Nu se fac discutii. 

In continuare, domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„as avea o sesizare: comisia 

de invatamant sa stea de vorba cu preotii deoarece iau taxe foarte mari. Noi platim 

contributia la biserica. Se iau 6 milioane pentru o inmormantare. E foarte mult. Si la 

Gaujani vin doi preoti. De ce? Oamenii abia numara banii din pensie si ei le cer foarte 

mult. Preotii vin la primarie si cer bani.” 

Domnul primar spune:-„parohia e de grdaul I si comuna e de gradul III.” 

Domnul Musca Stefan spune:-„Consiliul local trebuie sa ii cheme si sa ii roage. Nu 

avem autoritate asupra lor. Ei sunt stat in stat. Li s-au dat bani de la bugetul local, ar 

trebui sa tina cont de asta.” 

Domnul primar spune:-„Eu am discutat cu preotul sa mai indulcim taxele, ca si noi 

din taxele incasate de la oameni le-am dat bani la biserica. Preotul a zis ca nu se poate. I-

am spus ca daca nu intelege, nici noi nu vom mai da bani.” 

          Domnul Gheta Adrian Petrisor spune:-„La Pietrisu nu se mai gaseste pamantul 

bisericii.” 

Domnul primar spune:-„Preotul a semnat procesul-verbal de punere in posesie, de 

ce nu a cerut sa i se arate si pamantul? Are titlu de proprietate. Si preotul Geadau a facut 

la fel. Au asteptat 20 de ani si acum vor sa rezolv eu.” 

Apoi, domnul Musca Stefan spune:-„Va rog sa ma ajutati sa duc la bun sfarsit o 

initiativa. Am promis in campania electorala ca ne vom ocupa sa reinfiintam scoala de la 

Pietrisu. Cand se va incheia anul scolar, sa mergem la Inspectorat, sa mutam macar 

clasele I-IV la Pietrisu.” 

Domnul Radu Ionel-Eduard spune:-„Se intampla multe in scoala. S-au batut copiii. 

Daca era o femeie de serviciu ii mai supraveghea.” 

Domnul primar spune:-„Cadrele didactice se ocupa de copii. In fiecare zi e un 

cadru didactic de serviciu.” 

Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel spune:-„Sa discutam despre disciplina 

scolara. Sa vina directorul scolii si sa ne informeze.” 

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 

 

MUSCA STEFAN                   DUNARE AURICA 


