ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31.03.2016 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, delegatul satesc al
satului Cetatuia - Circoi Costel si domnul Pietroseneanu Florea cetatean al comunei .
Secretarul comunei supune la vot procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii
sedintei ordinare a consiliului local din data de 25.02.2016, al carui continut este aprobat
cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, d-l Musca Stefan da citire ordinei de zi, dupa cum
urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie
“Modernizare drumuri comunale si stradale in satele Cetatuia, Gaujani si Pietrisu “ –
initiator Primarul comunei Gaujani;
2.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Olteanu
Nicusor - initiator Primarul comunei Gaujani;
3. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Brezae
Margareta- initiator Primarul comunei Gaujani -;
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, astfel :
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii imobilului intravilan- teren curti
constructii in suprafata de 144 mp aflat in domeniul privat al comunei Gaujani, pentru
amplasarea unei antene de comunicatii - initiator Primarul comunei Gaujani.
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
aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie “Modernizare drumuri
comunale si stradale in satele Cetatuia, Gaujani si Pietrisu “ – initiator Primarul comunei
Gaujani” . Se prezinta pe scurt proiectul de hotarare de catre d-l viceprimar care spune
d-lor consilieri ca in conformitate cu Normele metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locala, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 sunt anumite categorii de
cheltuieli aferente obiectivelor de investitii noi care nu se finanteaza prin Program si se
finanteaza exclusiv de care beneficiari , cum ar fi :cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de
intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit
energetic,
asistenţa
tehnică,
consultanţa,
taxe
pentru
obţinerea
de
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale,
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli

pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suma aferenta acestor cheltuieli
se ridica la 50.000 lei .
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de
hotarare.
Domnul consilier Gheta Adrian intreaba daca aceasta suma se aloca pentru ce s-a
efectuat pana acum. I se raspunde de catre d-l viceprimar ca suma prevazuta este pentru
ce se deruleaza de acum inainte.
Domnul consilier Musca Stefan spune : ” Sunt de acord ca orice lucru bun care
se face este bine venit, ca si asa nu s-a facut nimic si e nevoie de cat mai multe lucruri
facute in comuna noastra, insa sunt sceptic si stiti de ce ? Pentru ca de-a lungul anilor,
cei care sunt mai vechi, stiu. Stiti cati bani am pierdut noi pe chestiuni de genul asta?
Sute de milioane pe studii de fezabilitate si nu s-a facut nimic. De ce nu luam si noi
exemplul celorlalte primarii care fac astfel de lucruri . Pentru ca m-am interesat si eu si
am intrebat. Pentru ca cei care vorbesc cu firma care se ocupa, ii acorda banii dupa ce
dosarul este castigat si este eligibil . Noi dam banii si e posibil pe urma sa ramana asa si
am ramas iar fara 50 milioane. “ De asemenea da exemplu si de alte proiecte care nu sau finalizat si ca a facut aceste precizari pentru ca mai tarziu sa le reaminteasca
colegilor sai de aceasta remarca.
Domnul consilier Bunea Mihai spune ca este de acord cu ceea ce a spus domnul
consilier Musca si chiar da exemplu lucrarea executata la drumul national, la care nu s-a
facut receptia lucrarii.
Domnul consilier Musca adduce si alte precizari in sustinerea afirmatiilor sale si
spune: “ Va dau un exemplu. Poate sa inceapa o lucrare sis a ramana la stadiul de 10%
lucrarea aceea si sa se consime niste bani. De exemplu , gradinita de la Pietrisu. A fost
in proiect sa ramana asa? Cand se va mai finaliza? Nu s-a facut acelasi lucru? S-a
inceput treaba, sau consumat toti banii si aramas asa. Si asa imi aud vorbe ca sunt capul
rautatilor . Ca din cauza mea trebuie sa se dea ajutoarele sociale inapoi. Pai trebuie sa dea
daca au luat ilegal. Eu nu cer decat sa se pastreze legea .“
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.
Supus la vot, este votat cu unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr.
13/31.03.2016.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este – “Proiect de hotarare privind acordarea
unui ajutor de urgenta numitului Olteanu Nicusor - initiator Primarul comunei Gaujani” .
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. In cuvantul sau domnul Musca Stefan spune : Eu il
stiu pe acest baiat. Are probleme de mult. Este justificata cererea lui. Ceea ce vreau sa
spun eu este un alt lucru. Imi aduc aminte cand am dat hotararea ca au fost dezbateri
foarte ample ca vroiam sa stabilim niste limite si n-am putut pentru ca bolile sunt
diverse, situatia e diferita de la caz la caz. Am fost de acord pentru cazuri exceptionale.
Eu constat ca nu mai avem in ultima perioada sedinta fara acordarea ajutoarelor de
urgenta. Au fost trei ani de mandate in care nu s-au dat ajutoare de urgenta. N-au fost
persoane bolnave ? Eu cred ca se folosesc bani publici pentru a atrage electoratul si nu
cred ca este normal sa cumparam voturi. Acum ii cautam pe toti care sunt bolnavi. Si eu
as putea sa vin daca vreau, luna viitoare , cu 100 de cereri ale persoanelor bolnave de
cancer sis a ceara 20 milioane. Se apropie alegerile locale si nu trebuie sa exploatam
situatii de genul asta ca sa ne atragem electoratul. Eu ce am de zis, spun, nu vorbesc pe

la colturi cum fac altii. Eu cred ca ar fi bine sa ne oprim cu situatia asta, pana trec
alegerile. Sa fie asta ultima situatie, asa sa-i transmiteti d-lui primar, pentru ca intr-o
campanie electorala sunt candidate mai multi, parlamentarii nostrii se straduiesc sa
gaseasca solutii ca toti sa porneasca de pe picior de egalitate si nu este normal ca
cineva care are pita si cutitul in mana sa faca cam ce considera el ca e bine cu banii
publici . Si mai constat iar un lucru interesant. In materialele care le-am primit scrie
<necesar la recuperarea cheltuielilor>. La toti cei carora li s-a dat bani , aceasta a fost
motivarea. Eu consider ca necesitate un om care este foarte bolnav, familia lui nu are
bani, trebuie sa se opereze, ne intrunim in sedinta de indata si aprobam suma sa-l
ajutam. Pentru recuperarea cheltuielilor … Foarte multi oameni sunt bolnavi grav si
poate ca nu au bani, se imprumuta de bani si nu mai vin sa ceara sa-si recupereze banii
pe care i-au cheltuit. Va rog sa chibzuim foarte bine de acum inainte situatiile si sa nu
mai aruncam cu banii publici . Nu e cazul acestui baiat. Dar la Brezae Margareta si in
cazul altora pe care noi i-am mai ajutat in trecut, va spun ca este o greseala, pentru ca
banii pe care ii primesc nu sunt folositi in scopul asta. Sunt folositi in general pentru
satisfacerea viciilor ( alcool, tutun, cafea si asa mai departe). In ceea ce ma priveste, la
Olteanu Nicusor sunt de acord, la Brezae Margareta nu sunt de acord.
D-na Moldoveanu:” Pai sa votam …
D-l Musca :”Votezi cum vrei…
Dna Moldoveanu :”Daca am dat….. acum…
D-l Musca :”Dai cui vrei dar nu imi spui ce sa fac, cum nici eu nu iti spun “
D-na Moldoveanu:” Nu ne certam aici. Daca ajungem la jigniri….”
D-l Musca :” Nu este vorba de jigniri. Este vorba de principii, eu am niste principii, un
mod de gandire si pot sa il spun. De asta m-a votat lumea sa fiu aici casa am si eu un
punct de vedere“.
D-na Moldoveanu: “Nu ma cert cu tine . Este punctul tau de vedere …”
D-l Turmac Mihaita :” Aici, in sedinta, avem posibilitatea sa votam fiecare cum vrem. Ca
sa stam sa ascultam puncte de vedere si principii, nu cred ca suntem stransi aici.. …
D-l Musca :”Ce vorbesti? Pai cum adica? Pierdem timpul fara sa spunem pentru ce si ce
gandim fiecare
Turmac “Atata timp cat cat spui de ce , incerci sa influientezi votul…
D-l Musca :”Pai spun si de ce. Pentru ca doamna secretar consemneaza in procesul verbal
D-l Turmac :”Cand acuzi de frauda, cand acuzi ca ala ia banii sa …
D-l Musca :” Pai cheltuie banii pe bautura. Stiu eu.
D-l Turmac:” Pai daca stiii trebuie sa si dovedesti. Nu putem sa acuzam noi niste oameni
bolnavi…. Sunt documente care atesta ca sunt bolnavi. “
D-l Musca :”Daca este vorba asa, la sedinta urmatoare, fac o suta de cereri si le votam pe
toate. “
D-l viceprimar:” Uite, consiliul judetean a dat douazeci de ajutoare unor cetateni din
comuna Gaujani si nu sunt bolnavi.
D-l Musca :”Consiliul judetean face ce vrea cu banii lor.
D-l Viceprimar:” Putea sa dea la comune, sa facem ceva
D-na Moldoveanu :” La consiliul judetean s-au dat pentru o mie de cereri. Nu s-a dat
numai pentru Gaujani. Pentru ca dumneavoastra m-ati atacat cu chestia asta.Va rog, ca o
sa aduc martori. Haideti, ca incepe o campanie electorala . Ati vrut sa ma atacati pe mine.
Nu m-am dus eu. Oamenii trebuiau sa se duca mai de mult. E un gest frumos…. Nu leam dus eu actele. Aveti grija cum vorbiti.
D-l viceprimar: “E un gest frumos dar, ce au avut in spate ? “

D-l Musca :” Noi nu judecam consiliul judetean care face ce vrea cu banii sai. Noi
discutam ce facem noi.”
D-na Moldoveanu:”Lasati-ma sa traiesc. Nu va deranjez”
Vice :” Nu te deranjez “
Moldoveanu :”Pe la toate colturile Lucica , Lucica…
Vice:” N-am zis eu
D-na Moldoveanu:”Asa ati zis sic and m-am cununat. Ca mi-aduceti coroana
Vice. Asta mi-ai mai spus o data si sa moara ala care a zis. Eu nu fac asa ceva.
D-na Moldoveanu:” Eu v-am considerat ca pe un tata .
Vice Chiar ma jignesti. Inseamna ca nu m-ai cunoscut. Nu imi sta in caracter. Eu am
coloana vertebrala.
D-l Turmac:”Adica cum s-a dat de la consiliul judetean si la initiativa cui? Ca trebuie sa
stim si noi daca tot ne intaratati asa
D-l Bunea :”Da , daca tot ati adus vorba..”
D-na Moldoveanu :” La consiliul judetean isi depune cerere cine vrea “
D-l Turmac:” Adica?
D-l Musca:” Si consiliul judetean aproba “
D-na Moldoveanu :” Nu am aprobat eu sau nu aprobam noi de-aici”
Gheta ;’ Acum am auzit”
D-l Turmac:” Nu se duce toata lumea . Acum au fost cerute buletine , certificate de
nastere “.
D-na Moldoveanu :” Nu eu”
D-l Turmac :” Nu, tu. Dar, trebuie sa aflam cine . Daca esti functionar public nu ai voie
sa te implicit in campanie”
d-l Musca :”Indiferent cine , spune cine . Noi nu suntem judecatorii bugetului
consiliului judetean, nu discutam asta. Noi discutam despre ce avem noi aici. “
D-l Gheta:”Domnule, daca tot suntem toti in campania asta, eu mi-am propus sa fie o
campanie linistita…. Si dumneavoastra tot asa trebuie sa ganditi”
D-l Turmac:” Orice motiv de frauda trebuie inlaturat. Pandele Mihai e bolnav de a primit
ajutor, ce caz social e ala ?”
D-l Musca :” Nu e problema noastra . “
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si supus la vot, este
votat cu unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 14/31.03.2016.
Se trece la dezbaterea urmatorului punct de pe ordinea de zi –“ Proiect de
hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Brezae Margareta -initiator
Primarul comunei Gaujani ". Domnul presedinte prezinta proiectul de hotarare .
Comisiile economica si de invatamant cu unanimitate de voturi au avizat favorabil
proiectul de hotarare. La comisia juridica, sunt doua voturi pentru si un vot “Impotriva “
– d-l Musca Stefan. In continuare d-l Musca Stefan spune ca si-a expus punctul de
vedere, stie situatia . Si precizeaza :” Sa le spuna asa, cine vrea sa le spuna, ca a zis
Nicu Musca asa: mai bine sa aiba grija de banii aia pe care ii cheltuie pe bautura si pe
tutun si le-ar ajunge pentru ce au ei nevoie. Eu vreau sa fiu curat si cu constiinta
impacata. Nu sunt de acord pentru asta. Daca sunteti, votati pentru. Dam banii
oamenilor, bani publici, cum ne trezim. Pentru doua voturi. E inadmisibil asa ceva. S-a
mers prea departe. N-or mai exista si altii ?
Supus la vot, este votat cu noua voturi “pentru” si un vot “Impotriva- d-l Musca
Stefan adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 15/31.03.2016.

Urmatorul punct pe ordinea de zi este “Proiect de hotarare privind aprobarea
inchirierii imobilului intravilan- teren curti constructii in suprafata de 144 mp aflat in
domeniul privat al comunei Gaujani, pentru amplasarea unei antene de comunicatii ”initiator Primarul comunei Gaujani.Domnul viceprimar prezinta, pe scurt, proiectul de
hotarare . Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Doamna Moldoveanu Lucica intreaba despre ce firma este vorba. I se raspunde
de catre d-l viceprimar ca firma solicitanta este RDS&RCS. Supus la vot, proiectul este
votat in unanimitate.
La „Diverse” d-l consilier Musca spune ca la Pietrisu este un animal mort si
solicita sa se ia masurile necesare pentru a nu se raspandi vreo epidemie.
Domnul Pietroseneanu Florea spune ca a venit sa asiste la sedinta consiliului local
si intreaba de stadiul proceselor pe care comuna le are pe rolul instantei cu II Lazar
Petrisor. Doamna Moldoveanu explica si de ce s-a ajuns in aceasta situatie. Domnul
Musca ii spune d-lui Pietroseneanu ca nu are de ce sa se teama, in calitatea sa de
consilier in perioada respectiva, cand s-au incheiat contractele, intrucat in consiliul
local nu s-a aprobat investitia respectiva. Alta problema la care doreste un raspuns
este si situatia gradinitei de copii inceputa in satul Pietrisu si neterminata. De ce nu se
termina. Spune ca atunci cand a fost dansul primar nu s-au alocat fonduri europene si
toate lucrarile s-au finalizat prin forte proprii . Referitor la faptul ca ajutoarele de
urgenta date de Consiliul Judetean unor cetateni din comuna Gaujani fara a fi consultate
si autoritatile locale de la noi , d-l consilier Musca ii spune ca acest aspect va fi
analizat de Curtea de conturi .
Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului
Local al comunei Gaujani.
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