ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31.08.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt prezenti toti cei unsprezece consilieri alesi . Se
supune la vot procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a
consiliului local din data de 27.07.2016, al carui continut este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Presedintele de sedinta, d-l Soare Marin da citire ordinei de zi, dupa cum
urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta- initiator
Primarul comunei Gaujani;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al comunei
Gaujani pe anul 2016 – initiator Primarul comunei Gaujani;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la proiectul “Progresul
Comunitatii Gaujani prin integrare” corespondent liniei de finantare Progamului
Operational Capital Uman 2014-2020 “ Dezvoltare locala integrata ( DLI 3600 ) in
comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome”
AP 4/PI 9.ii/ OS 4.1. - initiator Primarul Comunei Gaujani.
4. Diverse.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi care este aprobata cu
unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi –“ Proiect de hotarare privind
alegerea presedintelui de sedinta “ – initiator Primarul comunei Gaujani” . Dupa
prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare de catre d-l primar, se da cuvantul
presedintilor comisiilor de specialitate.
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare. Se trece
la propuneri si d-l Dragomir Costel propune pentru urmatoarele trei luni, presedinte de
sedinta pe domnul Stoenescu George . Nu mai sunt alte propuneri, supus la vot ,
proiectul este aprobat in unanimitate .
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este – “Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului rectificat al comunei Gaujani pe anul 2016” . Dupa prezentarea pe scurt a
proiectului de hotarare, se trece la discutii. Domnul consilier Dragomir Costel intreaba
cine sunt beneficiarii lucrarii de cadastru pentru care s-a suplimentat bugetul cu suma
de 135.000 lei. I se raspunde de catre d-l primar ca aceasta suma a fost alocata din
fondurile ANCPI pentru a se realize o parte din planurile cadastrale ale tarlalelor de
extravilan implicit prin atribuirea de numere cadastrale , in cadrul Programului national
de cadastru si carte funciara si ca beneficiarii directi sunt cetatenii proprietari ai
terenurilor respective.Se supune la vot, este votat unanimitate adoptandu-se astfel
hotararea cu nr. 15/31.08.2016.
Se trece la dezbaterea urmatorului punct de pe ordinea de zi –“ Proiect de
hotarare privind aprobarea participarii la proiectul “Progresul Comunitatii Gaujani

prin integrare” corespondent liniei de finantare Progamului Operational Capital
Uman 2014-2020 “ Dezvoltare locala integrata ( DLI 3600 ) in comunitatile
marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome” AP 4/PI 9.ii/
OS 4.1”. Dupa prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare, comisiile de specialitate
avizeaza favorabil proiectul de hotarare. Domnul presedinte de sedinta invita la discutii
pe marginea proiectului de hotarare. Nu sunt discutii, este votat cu unanimitate
adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 16.08.2016.
Nemaifiind puncte de dezbatut presedintele de sedinta declara inchise lucrarile
sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Gaujani.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marin SOARE

SECRETAR,
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