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PROCES VERBAL 
 
 Incheiat astazi 17.12.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei 
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt  prezenti  zece din cei   unsprezece consilieri alesi  .  

Mai participa  Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani si  delegatul satesc 
al satului Cetatuia - Circoi Costel . 

    
 Secretarul comunei supune  la vot  procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii 

sedintei ordinare a consiliului local  din data de 19.11.2015, al carui continut este aprobat 
cu unanimitate de voturi. 

Presedintele de sedinta, d-l Bunea Mihai   da citire ordinei de zi, dupa cum urmeaza: 
1.Proiect de hotarare  privind  acordarea de facilitate fiscale  pentru contribuabilii 

persoane fizice  si juridice  din comuna Gaujani, judetul  Giurgiu; 
2.Proiect de hotarare  privind  mandatarea  domnului Marcu  Dumitru  sa reprezinte 

comuna Gaujani  la  ADI “Sanatate asigurata prin apa curata” in  Adunarea Generala    
pentru a vota in cadrul  proiectului privind  aprobarea aderarii  la aceasta asociatie a 
comunelor Greaca si Schitu  si iesirea din asociatie a comunei  Gostinu; 

3.Proiect de hotarare privind  acordarea avizului de principiu in vederea 
concesionarii unei suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei pentru 
construirea unei statii  destinata  telefoniei mobile  sistem GSM; 

4.Diverse.   
Inainte de aprobarea ordinei de zi, presedintele de sedinta anunta ca domnul primar 

doreste sa suplimenteze ordinea de zi cu inca un  proiect de hotarare care este  urgent,  
astfel : 

1. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta   în sumă de  1000 lei 
numitei Faramita Petruta .    

Domnul   presedinte de sedinta  supune la vot ordinea de zi  suplimentata care este 
aprobata cu unanimitate de voturi. 
Se trece la dezbaterea  primului  punct de pe ordinea de zi –“ Proiect de hotarare  privind  
acordarea de facilitate fiscale  pentru contribuabilii persoane fizice  si juridice  din 
comuna Gaujani, judetul  Giurgiu” . Se prezinta pe scurt   proiectul de hotarare de catre d-l 
primar  care spune  spune ca  a  initiat acest proiect de hotarare   prin care se urmăreşte 
stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, 
În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile ordonanţei de urgenţă se 
aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.In acest caz, 
anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a 
neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.Prin hotărârea 
adoptata in acest sens, consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării cotei din 
majorările de întârziere stabilită.  

Comisiile de specialitate  avizeaza  favorabil proiectul de hotarare. 



Domnul  presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare.  
Domnul consilier Bunea mihai solicita domnului primar explicatii mai amanuntite si 
intreabsa  ce demersuri  trebuie sa faca  contribuabilii   pentru a beneficia de  aceste scutiri. 
Domnul primar spune ca    va trebui ca fiecare contribuabil care are restante la plata 
impozitului  sa depuna  la primarie o cerere.  De altfel,  vor fi instiintati   toti cei care sunt 
in aceasta  situatie. Domnul consilier  Musca Stefan    spune ca a studiat cu atentie  
regulamentul  si intreaba  care sunt obligatiile de plata principale.  I se raspunde de catre d-
l primar ca acestea sunt impozitele datorate pentru bunurile pe care le au cetatenii  dar fara 
cele care   decurg din obligatii contractuale   cum ar fi chiria pentru terenul   din islazul 
primariei.  

 Nu mai  sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare,  supus la vot,  este 
votat cu unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 38/17.12.2015 . 

  
Urmatorul punct de pe ordinea de zi  este – “Proiect de hotarare  privind  

mandatarea  domnului Marcu  Dumitru  sa reprezinte comuna Gaujani  la  ADI “Sanatate 
asigurata prin apa curata” in  Adunarea Generala    pentru a vota in cadrul  proiectului 
privind  aprobarea aderarii  la aceasta asociatie a comunelor Greaca si Schitu  si iesirea 
din asociatie a comunei  Gostinu”   

Dupa expunerea de motive, comisiile  de specialitate avizeaza  favorabil  proiectul 
de hotarare. 

Dupa expunerea de motive, prezentata de d-l primar,  comisiile de specialitate  
avizeaza favorabil proiectul de hotarare. 

Domnul   presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare 
si invita   colegii consilieri  sa faca propuneri. Este propus   sa reprezinte  Consiliul Local 
Gaujani in sedinta AGA,  domnul primar Marcu Dumitru si supus la vot,   proiectul   de 
hotarare este votat  in unanimitate, adoptandu-se hotararea cu nr. 39/17.12.2015. 

 
  In continuare, se trece  la punctul trei al ordinii de zi” Proiect de hotarare privind  

acordarea avizului de principiu in vederea concesionarii unei suprafete de teren 
apartinand domeniului public al comunei pentru construirea unei statii  destinata  
telefoniei mobile  sistem GSM.” Se prezinta pe scurt   proiectul de hotarare de catre d-l 
primar  care explica d-lor consilieri  ca a initiat acest proiect,  avand in vedere scrisoarea de 
intentie a SC RCS&RDS  SA  prin care solicita  inchirierea/concesionarea unei suprafete 
de 300 mp  pentru construirea unei statii  destinata  telefoniei mobile  sistem GSM. 

Comisiile de specialitate  avizeaza  favorabil proiectul de hotarare. 
 Domnul  consilier  Musca Stefan  intreaba unde este locatia . I se raspunde  de catre 

domnul primar ca   locatia este langa celelalte  statii ale companiilor Vodafone si  Telecom, 
ca terenul va trebui  scos la licitatie , conform  legii. Domnul  Musca spune ca va trebui sa 
se tina cont de cheltuielile suplimentare  atunci cand se va stabili  pretul contractului astfel 
incat sa nu iesim in pierdere.  Nu  mai  sunt discutii pe marginea acestui proiect de 
hotarare,  supus la vot  proiectul   de hotarare este votat cu unanimitate,  adoptandu-se 
astfel hotararea cu nr. 40/17.12.2015. 

In continuare, se trece  la urmatorul punct al ordinii de zi “Proiect de hotarare 
privind acordarea unui ajutor de urgenta   în sumă de  1000 lei numitei Faramita Petruta” 

Domnul primar arata ca doamna  Faramita Petruta, a depus  o cerere prin care 
solicita un ajutor de urgenta   pentru   continuarea tratamentului medicamentos  
postoperatoriu al fiului sau Faramita Marius. Avand in vedere  starea  de sanatate, 
veniturile reduse ale acestei familii, propune  acordarea unui ajutor de urgenta  in valoare 



de 1000 lei  in vederea acoperirii  cheltuielilor  efectuate  pentru tratament si investigatii  
medicale de specialitate pentru  numitul Faramita Marius. 

Comisiile de specialitate  avizeaza  favorabil proiectul de hotarare. Nu1 sunt discutii 
pe marginea acestui proiect de hotarare,  supus la vot  proiectul   de hotarare este votat cu 
unanimitate,  adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 40/17.12.2015. 

La punctul  “Diverse”  domnul primar   da citire   notificarii  venite de la  Grupul de 
initiative a tinerilor din Pietrisu, Asociatia  Datini Educatie Cultura-Gaujani,  Asociatia 
pentru  Educatie si  Justitie Sociala HUMAN CATALYST si  Fundatia  Parteneriat  pentru 
Actiune  Comunitara si Transformare  PACT  prin care  se solicita alocarea  surselor 
financiare necesare  infiintarii  posturilor mediator scolar, mediator sanitar si  expert local 
pe problemele romilor, ca   o rezolvare a problemelor si  nevoilor comunitatii noastre   in 
care numarul populatiei de etnie roma este  destul de mare. Domnul primar  spune ca   la  
nivelul  comunei, activitatea solicitantilor   nu s-a prea vazut   decat  prin mass-
media.Domnul Musca Stefan  spune   ca   a  vazut ca Asociatia Datini Educatie  Cultura    
s-a implicat, a vazut-o pe doamna Cornelia  Enache   mereu in   mijlocul  cetatenilor de 
etnie  roma de la Pietrisu, in rest nu stie  de activitatea celorlalti.      Domnul primar  mai 
spune ca   postul   de expert local  pe problemele romilor este prevazut in organigrama 
institutiei, a fost cineva angajat, momentan postul este vacant  si cand se va comunica 
numarul maxim de posturi admise        se va discuta in sedinta  consiliului local si aceasta   
posibilitate .  

Nemaifiind puncte de dezbatut pe ordinea de zi presedintele de sedinta declara 
inchise lucrarile sedintei ordinare a  Consiliului Local al comunei Gaujani. 
 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           SECRETAR, 
     
             Mihai BUNEA                                                       Ioana  Doina GRAMA 
 

 
 
 


