ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
Nr.993/29.03.2011
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 29.03.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaujani.
La sedinta participa 9 din cei 11 consilieri ai Consiliului Local Gaujani, absentand
nemotivat domnii Furniga Gheorghe si Gheta Adrian Petrisor.
Mai participa doamnele : Blaga Lucica-Mihaela -primarul comunei Gaujani, Dunare
Aurica- secretarul comunei Gaujani, Neagu Petruta-referent, Pavel Elena- delegatul
satesc, cetatenii: Maroiu Nicolae, Ciumber Ion, Garagau Dumitru, Ciumber Stan,
Gherghe Victor si reprezentantii SC IOAN CO SRL: Nacu Ioan Nicolae si Nacu Vasile.
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 şedinţei anterioare, care este aprobat in
unanimitate de voturi.
Doamna Blaga Lucica-Mihaela, primarul comunei Gaujani prezinta ordinea de zi
propusa pentru aceasta sedinta, dupa care arata ca este necesara suplimentarea acesteia cu
2 puncte:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2011.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii studiului de oportunitate pentru
concesionarea suprafetei de 15 ha teren situat in satul Gaujani, apartinand domeniului
privat al comunei.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi suplimentata, care este
aprobata in unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea planului de paza al comunei Gaujani pentru anul 2011.
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.14/29.03.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 2 al ordinii de zi, se ia in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna februarie
2011.
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.
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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.15/29.03.2011 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 evaluarii terenului in suprafata de 800 mp, situat in satul Pietrisu.
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 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.16/29.03.2011 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
rectificarea bugetului Consiliului Local Găujani pentru anul 2011.
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 Pietroseneanu Florea intreaba ce reprezinta sumele inscrise la „siguranta
nationala”?
Doamna Neagu Petruta ii raspunde domnului consilier ca este taxa de 2 lei incasata
pentru situatii de urgenta.
Domnul Pietroseneanu Florea intreaba daca suma primita acopera toate facturile
restante?
Doamna Neagu Petruta arata ca se acopera doar 50% din valoarea acestora.
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Ar trebui sa stabilim ce facturi achitam.”
Doamna primar spune:-„Sa dam la fiecare cate putin, sa vada ca intentionam sa le
platim, ca sa nu ne dea in judecata.”
Domnul Stoenescu George spune:-„Sa aiba prioritate facturile mai vechi.”
Doamna Neagu Petruta arata ca facturile restante sunt pentru:
-reabilitare iluminat;
-piatra;
-cosuri de gunoi;
-intins piatra;
-iluminat;
-inchidere gropi de gunoi.
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Factura pentru inchiderea gropilor de gunoi e
platita. Eu m-am ocupat de aceasta actiune si s-a platit la terminarea lucrarii.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Sa dam banii la piatra, ca e suma mai mare.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„Sa adunam suma, sa vedem cati bani avem, sa
calculam procentul si sa stabilim ce suma platim din fiecare factura.”
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Se calculeaza sumele si rezulta:
-Casa Ciolacov = 10.165 lei;
-SC INVEST SRL = 26.647 lei;
-SC COREVAJ = 8.898 lei;
-SC VIAEUROTEL = 15.326 lei;
-SC EUROELECTRIC = 9.341 lei;
SC INTERCONSTRUCT = 4.379 lei.
Doamna primar spune:-„Vreau sa va informez ca noi am atacat bugetul si va veni
alta rectificare, dar pana atunci, trebuie aprobat cu sumele pe care le-am primit.”
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.17/29.03.2011 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 listelor prevazute la art.8, alin.2-4 din Legea nr.416/2001 si art 18 din HGR
nr.50/2011 aplicabile in anul 2011.
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.
Doamna secretara 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.
Domnul Pietroseneanu Florea intreaba cate persoane primesc ajutor social?
Doamna primar arata ca sunt 127 de dosare de ajutor social.
Domnul Musca Stefan spune:-„Daca au acte in regula si se incadreaza, li se
aproba.”
Doamna primar spune:-„Pana acum le retineam 50 lei pentru munci ocazionale. Sa modificat legea, ei au obligatia sa aduca lunar adeverinte de la somaj, am considerat ca
nu le mai ramane mare lucru din ajutor. Se vor face din nou anchete sociale. In ultimul
timp au muncit si se cunoaste ce au facut. Urmeaza sa luam var sa dam la pomii de pe
sosea.”
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.18/29.03.2011 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 planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2011.
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.
Doamna secretara 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.19/29.03.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
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La punctul 7 al ordinii de zi, s-a luat in discutie proiectul de hotarare privind
aprobarea intocmirii studiului de oportunitate pentru concesionarea suprafetei de 15 ha
teren situat in satul Gaujani, apartinand domeniului privat al comunei.
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.
Doamna secretara solicita cuvantul si arata ca pentru adoptarea acestei hotarari
este necesar votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie. Mai arata ca
din punctul sau de vedere, proiectul de hotarare nu este legal, asa cum a aratat si in
sedinta anterioara cand s-a discutat acest proiect de hotarare, terenul solicitat face parte
din izlazul comunal si nu poate fi folosit decat pentru paunat si cultivarea plantelor
furajere.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii.
Doamna primar spune:-„Avand duzi pe el, cum putem sa cultivam plante furajere?
De ce sa nu il dam, sa luam niste bani in fiecare an? Eu am discutat cu reprezentantii
firmei care solicita terenul si am constatat ca daca il dam, va fi avantajos pentru noi.
Dansii sunt dispusi sa dea o suma mare pentru acest teren.”
Doamna secretar arata ca in cazul concesionarii, redeventa nu se stabileste de
concesionar sau de primar, se calculeaza de specialistul care intocmeste studiul de
oportunitate. S-a solicitat teren si in alte comune pentru centrale electrice solare,
deoarece primaria nu a avut de unde sa dea, s-a cumparat de la cetateni.
Doamna primar spune:-„Nu au de unde sa cumpere.”
Reprezentantul firmei spune:-„Ar trebui gasita o metoda. Putem lua si 30 de ha de
teren. Centralele functioneaza ziua si curentul electric produs are alt pret. Ar fi multe
oportunitati: am angaja oameni din comuna, am plati redeventa anuala, am plati taxe si
impozite pe constructie. Sunt niste venituri pe care le-ati aduce la buget.”
Domnul Maroiu Nicolae spune:-„Se poate face un referat la Ministerul Agriculturii
sa se schimbe destinatia terenului.”
Domnul Stoenescu George spune:-„E un teren pe care nu il folosim, am putea sa il
dam.”
Domnul Soare Marin spune:-„Sa vorbim la obiect. Sa aprobam proiectul de
hotarare, doamna secretara sa trimita la prefectura punctul sau de vedere si daca ni se
raspunde ca nu e legal, vedem ce facem.”
Domnul Gherghe Victor spune:-„Societatea poate cumpara teren de la particulari
si se poate face schimb.”
Doamna primar spune:-„Ca sa cumpere teren de la particulari, pentru 15 ha ar
trebui sa cumpere de la 150 de persoane.”
Domnul Pietroseneanu Florea spune:-„In viitor va trebui sa ne autofinantam. Sa
cedam si noi si sa facem ceva, ca sa aducem bani la buget.”
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.20/29.03.2011 de catre Consiliul Local Gaujani.
Delegatul satesc a votat pentru.
La punctul 8 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta adresa nr.1064/15.03.2011
emisa de IPJ Giurgiu.
Nu se fac discutii.
In continuare, doamna secretar prezinta doua referate de legalitate si adresa
nr.880/22.03.2011 emisa de primarie.
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Nu se fac discutii.
Apoi, domnul Maroiu Nicolae spune:-„Noi am participat la sedinta ca sa aducem
in discutie repartizarea terenului pentru crescatorii de animale. Ne-am gandit sa luam la
„grindul mic”, acolo unde il are Petanca Fanel. Sunt 18 ha si il vom imparti intre noi.
Cand am fost la domnul prefect, am spus ca vrem teren pentru animalele pe care le avem,
nu am spus ca i s-a dat lui Petanca, pentru ca atunci i l-ar fi luat imediat.”
Doamna primar spune:-„Am discutat cu Petanca Fanel, a zis ca de la anul va lasa
terenul si il puteti lua.”
Domnul Maroiu Nicolae spune:-„Sunt 56 de milioane penalizare de la APIA
pentru subventie, acestia sunt bani pierduti de primarie.”
Doamna primar spune:-„Fane Musca are contract de concesionare pentru 27 ha
izlaz, pe 10 ani, dat de domnul Furniga Gheorghe pe vremea cand era primar. La Pietrisu
nu este izlaz, deoarece l-a luat judetul Teleorman. Am facut demersuri la OCPI sa luam
acest izlaz, sa vedem ce se rezolva.”
Ceilalti crescatori de animale au solicitat ca domnul Gherghe Vicor sa primeasca
pasune in alt loc, deoarece acolo unde are acum, langa canalul de desecare, e pericuos. A
fost un om ranit de un taur, se mai poate intampla, pentru ca pe acolo trec toate
animalele.”
Domnul Gherghe Victor spune:-„Eu nu am reprosat nimanui ca a intrat un animal
acolo unde am ingradit. Deoarece cresc tauri, nu pot pasuna la un loc cu celelalte
animale, de aceea am ingradit.”
Domnul Marcu Dumitru spune:-„De ce nu discutati de cele 27 ha izlaz sa le
lamuriti?”
Doamna primar spune:-„Il chem joi pe Fane Musca, sa veniti si dumneavoastra si
discutam sa lase cele 27 ha teren de la Gaujani si sa isi ia la Pietrisu, acolo unde il
foloseste.”
Domnul Musca Stefan spune:-„Fane nu va veni, lui nu ii convine sa ia de la
Pietrosani izlaz, deoarece acolo trebuie sa platesca taxa inainte de incheierea
contractului, iar la noi nu a platit.”
Domnul Gherghe Victor spune:-„Sunt cetateni care nu au animale, dar folosesc
teren din izlaz. Daca s-ar da numai celor care au animale, nici nu ar ajunge izlazul. Eu
cumpar cereale de la oameni pentru a hrani animalele, in loc sa imi cultiv in izlaz.”
In continuare, toti crescatorii de animale discuta in acelasi timp, drept pentru care
nu s-a putut consemna in procesul-verbal.
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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