ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27.01.2016 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 17.12.2015, 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 aprobarea bugetului Comunei Gaujani pentru anul 2016 ;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la nivelul
comunei Găujani, pentru anul şcolar 2016-2017;
3 Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Iordan Genoveva ;
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
bugetului Comunei Gaujani pentru anul 2016” . Se prezinta pe scurt proiectul de hotarare de catre d-l
primar care da citire si adreselor primite de la AJFP Giurgiu.Mai spune de asemenea ca anul acesta
bugetul este structurat pe sume mult mai mici decat in anul precedent .
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare. Domnul
consilier Musca Stefan intreaba de investitiile de anul acesta. I se raspunde de catre d-l primar ca
investitiile ce se vor face anul acesta sunt finantate din fondul de rulment, excedentul din anul anterior.
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot, este votat cu
unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 3/27.01.2016.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este – “Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare de
învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Găujani, pentru anul şcolar 2016-2017” ". Domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si spune ca, in urma avizului conform , acordat de catre Inspectoratul
Scoalar Judetean, structura unitatilor de invatamant preuniversitar local la nivelul comunei Gaujani este
:Unitatea cu personalitate juridica: Scoala Gimnaziala “Draghici Davila “ cu nivel de scolarizare
prescolar, primar si gimnazial si o Structura arondata unitatii cu personalitate juridica - Gradinita cu
program normal nr. 1, Pietrisu, cu nivel de scolarizare - prescolar;
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta, invita la discutii pe marginea acestui proiect de hotarare. Se inscrie
la cuvant doamna Moldoveanu Lucica si intreaba care este numarul elevilor care fregventeaza
cursurile. I se raspunde de catre d-l primar ca sunt cca 270 de copii inscrisi, inclusiv prescolari, dintre
care jumatate sunt din satul Gaujani si jumatate din satul Pietrisu.
In cuvantul sau, d-l consilier Musca Stefan spune: “ In ceea ce ma priveste, stiti care este pozitia
mea cu privire la lucrul asta, am sustinut intotdeauna ca nu este cea mai buna solutie venirea elevilor de
la Pietrisu la Gaujani si s-a dovedit in timp lucrul asta. Au fost probleme si in ultima perioada, de toate
naturile, cu cu copilul ala ce s-a intamplat, si cu zapada , iarna . Nu cautam acum tap ispasitor. Poate ca ar
fi trebuit si popa sa se mai scoale si el si sa porneasca microbuzul, nu sa ne inghete copiii in frig cate o
ora si mai bine, in gerul ala incredibil de s-au imbolnavit . Pentru ca neglijeaza si nu a luat legatura cu
autoritatile ca sa rezolve problema. Si nu s-a intamplat doar o zi. S-a intampalt si a doua zi acelasi lucru
.Raman la parerea asta, ca nu e cea mai buna solutie, din nefericire am constatat de-a lungul anilor, este

verificata in timp, ca de cand apartinem noi de comuna Gaujani s-au facut diferente intre Pietrisu si
Gaujani adica nu am fost asimilati de oamenii din Gaujani. Asta am simtit eu. …..Eu consider ca cel mai
bine ar fi fost, si voi incerca, fac tot ce pot, sa ii convingem pe cei de la inspectorat ca nu este cea mai
buna solutie asta si sa mutam copiii inapoi la scoala din Pietrisu. Dar nu poti schimba regulile jocului in
timpul jocului. Sa incercam la vara sa facem treaba asta si cu ajutorul parintilor. Drept pentru care, nu
trebuie sa va suparati pe mine, stiti ca asta e pozitia mea si eu nu votez pentru .”
Doamna consilier Moldoveanu Lucica spune :” Haideti sa incercam ca macar clasele I-IV sa le
ducem inapoi acolo. Eu cred ca nu trebuie sa votam acum si sa mergem sa ne interesam . Se poate face
ceva. Nu trebuie sa dam avizul asta. “
Domnul consilier Turmac spune ca se cunoaste procedura care trebuie urmata dar sa se ocupe
cineva.
Domnul primar spune ca a discutat cu domnul inspector general si raspunsul a fost negativ. Mai
spune ca se vor face demersurile in sensul ca va merge si la inspectoratul scolar.
D-l Musca spune, referitor la comasarea scolilor ca s-a mers pe principiul asta, atunci cand s-a dat
hotararea , ca sa se faca economie, ca s-a dat microbuzul scolar si nu s-a mai cheltuit cu salariile
profesorilor. Dupa parerea dansului, cat s-a cheltuit prin masura luata astfel ( motorina, reparatiile
microbuzului si altele ) era mai rentabil sa functioneze scoala la Pietrisu. Domnul primar este de acord
si spune ca va cere o situatie exacta de la scoala si va incerca sa rezolve situatia .
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot, s-a obtinut zece voturi
“impotriva “
In continuare, se trece la punctul trei al ordinii de zi” Proiect de hotarare privind acordarea unui
ajutor de urgenta numitei Iordan Genoveva” .
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot, este votat cu
unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 4/27.01.2016.
Nemaifiind puncte de dezbatut pe ordinea de zi presedintele de sedinta declara inchise lucrarile
sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Gaujani.
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