ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30.09.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt prezenti toti cei unsprezece consilieri alesi .
Mai participa Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani.
Presedintele de sedinta, d-l Stoenescu George da citire ordinei de zi, dupa cum
urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de paza al comunei Gaujani pe
anul 2017
2.Proiect de hotarare privind aprobarea numărului si a cuantumului burselor ce se
acordă elevilor din învătământul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile Scolii
Gimnaziale „Draghici Davila” Gaujani
3. 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
aprobarea planului de paza al comunei Gaujani pe anul 2017” . 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.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot proiectul
de hotarare este votat in unanimitate,
adoptandu-se astfel hotararea cu nr.
17/30.09.2016.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este – “Proiect de hotarare privind aprobarea
numărului si a cuantumului burselor ce se acordă elevilor din învătământul preuniversitar
de stat care frecventeaza cursurile Scolii Gimnaziale „Draghici Davila” Gaujani”.
Dupa prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare, se trece la discutii. Nu sunt
discutii, se supune la vot, este votat unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr.
18/30.09.2016.
La punctul “Diverse “ domnul primar da citire cererii d-lui Gherghe Alexandru
Catalin care solicita inchirierea unei cladiri a primariei( fosta hala de porci) de langa
societatea Victoria. Spune d-lor consilieri ca pentru cladirea respectiva si terenul aferent
trebuie intocmit un studiu de oportunitate, insusit de consiliu printr-o hotarare si de
asemenea prin acel studiu sa se determine pretul minim de pornire a licitatiei care va
urma . in cuvantul sau domnul consilier Dragomir Costel intreaba daca mai sunt si alte
proiecte de modernizare drumuri comunale si daca sunt incluse si strazi din satul
Cetatuia. I se raspunde de catre d-l primar ca si in acest proiect este prinsa si o strada din
acest sat, cea cuprinsa intre scoala si cimitir. De asemenea se va mai derula un proiect in
care vor fi cuprinse si alte strazi. De asemenea, mai spune d-l Dragomir ca in Cetatuia
nu sunt trotuare si batranii si copii merg pe sosea si se vor inregistra accidente. D-l
primar spune ca in anul urmator se va incerca sa se faca si acolo niste trotuare pentru
ca astea se pot face prin forte proprii, cu banii pe care ii avem in buget. O alta problema

este cladirea scolii. Intreaba cine detine cheia de la intrarea in cladire si ce activitati
se desfasoara acolo. Sa se faca un program de activitati, este necesar sa se faca niste
reparatii si eventual si botezata.
Domnul primar informeaza pe domnii consilieri ca societatea SC Fan Ady SRL
are restante la plata impozitelor si a chiriei pe terenuri, a fost notificata si raspunsul
acesteia a fost ca a trimis o factura reprezentand “lucrari de ecologizare “ pe terenul
primariei, lucru total neadevarat.
Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului
Local al comunei Gaujani.
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