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PROCES VERBAL 

 

 Incheiat astazi 25.02.2016 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 Radoi  Dumitru cetatean al  comunei  . 

    

  Secretarul comunei supune  la vot  procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii 

sedintei ordinare a consiliului local  din data de 27.01.2016, 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 rectificarea  bugetului Comunei Gaujani pentru anul 2016 – 

initiator – primarul comunei Gaujani; 

   2.Proiect de hotarare  privind acordarea unui ajutor de urgenta  numitului Moldoveanu  

Marian– initiator – primarul comunei Gaujani; 

   3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al 

comunei Gaujani pe anul 2016– initiator – primarul comunei Gaujani; 

   4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta– initiator – primarul 

comunei Gaujani;  

   5. Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului  de Actiuni si  Lucrari de interes   Local  

care vor fi efectuate de beneficiarii Legii  nr. 416/2001  privind venitul minim garantat in 

plata– initiator – primarul comunei Gaujani; 

    6.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul 

de investitii „Modernizare drumuri comunale si stradale in satele Cetatuia, Gaujani si 

Pietrisu– initiator – primarul comunei Gaujani; 

     7.Diverse  

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

doreste sa suplimenteze ordinea de zi cu inca doua    proiecte de hotarare care sunt ,  astfel : 

 Proiect de hotarare privind aprobarea  reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la 

nivelul comunei Găujani, pentru anul şcolar 2016-2017– initiator – primarul comunei 

Gaujani; 

Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor 

 stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita– initiator – primarul 

comunei Gaujani; 

Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia cetatenilor nevoiasi ai comunei 

Gaujani a plantatiei  de duzi in vederea taiatului   lemnelor de foc contra sumei de 20 lei 

pentru un rand – initiator – consilier Musca Stefan; 

 

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 bugetului rectificat  al  Comunei Gaujani pentru anul 2016” . Se prezinta 

pe scurt   proiectul de hotarare de catre d-l primar  care  spune  d-lor consilieri ca se 



suplimenteaza bugetul cu 29.000 lei pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap, 56.000 lei pentru iluminatul public, 27.00 lei pentru intretinerea de drumuri si 

12.000 lei pentru acordarea tichetelor    pentru copii care merg la gradinita.  

Domnul  presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare.   

Domnul consilier Bunea Mihai intreaba daca   cu aceasta suplimentare  s-a acoperit 

integral necesarul pentru plata asistentilor personali ai persoanelor  cu handicap. I se 

raspunde  de catre d-l primar ca sunt acoperite toate sumele .   

Nu mai  sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare. Comisiile de specialitate  

avizeaza  favorabil proiectul de hotarare. 

 Supus la vot,  este votat cu unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 5/25.02.2016. 

  

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

unui ajutor de urgenta  numitului Moldoveanu  Marian”  . Dupa  prezentarea pe scurt a 

proiectului  de hotarare   se supune la vot,  este votat cu unanimitate adoptandu-se astfel 

hotararea cu nr. 6/27.01.2016 

Se trece la dezbaterea  urmatorului   punct de pe ordinea de zi –“ Proiect de hotarare 

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Gaujani pe anul 

2016” ". Domnul  primar  prezinta proiectul de hotarare   si  da citire Planului de Analiza. 

 Comisiile cu unanimitate de voturi au avizat favorabil  proiectul de hotarare. Se trece   la 

discutii pe marginea acestui proiect de hotarare. Domnul consilier Musca  Stefan intreaba  

daca sunt  modificari fata de anul trecut.  I se raspunde de catre d-l primar    ca un mare 

masura este tot la fel si ca s-a solicitat necesarul de fonduri pentru  achizitionarea de 

materiale  necesare in situatii de urgenta. 

Supus la vot,  este votat cu unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 7/25.02.2016 

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

presedintelui de sedinta”.  Doamna Moldoveanu Lucica propune  pentru urmatoarele  trei 

luni, presedinte de sedinta  pe domnul Musca Stefan. Nu mai sunt alte propuneri, supus la 

vot , proiectul este aprobat in unanimitate . 

Punctul cinci al ordinii de zi este” Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului  de 

Actiuni si  Lucrari de interes   Local  care vor fi efectuate de beneficiarii Legii  nr. 416/2001  

privind venitul minim garantat in plata”. Domnul primar prezinta proiectul de hotarare si 

anexa  la proiectul de hotarare .Comisiile de specialitate au avizat favorabil   proiectul de 

hotarare. Se inscrie la cuvant domnul consilier Musca Stefan care spune ca i se pare  ca 

proiectul de hotarare este incomplet   si ca  perioadele la care se efectueaza lucrarile sunt  

“cam umflate”. De asemenea, la sfarsitul fiecarei perioade   in care se desfasoara o activitate 

cuprinsa in plan sa se prezinte si un raport de activitate consiliului local . 

Nu mai  sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare. Supus la vot,  este votat cu 

unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 9/25.02.2016. 

 La punctul  sase  al ordinii de zi se ia in discutie  “Proiect de hotarare privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

drumuri comunale si stradale in satele Cetatuia, Gaujani si Pietrisu”.Dupa prezentarea 

proiectului de hotarare  de  catre domnul primar  se trece la discutii. Domnul consilier Bunea  

Mihai  spune ca doreste mai multe lamuriri.  Domnul primar explica   domnilor consilieri ca 

acest proiect a fost initiat datorita faptului ca incepand cu luna ianuarie a anului 2016  s-a 

modificat TVA de la 24% la 20% si a trebuit sa se modifice si devizul de lucrari si pentru 

lucrarea care mai este de executat .  

Domnul consilier  Musca Stefan intreaba  care este lungimea in km   a lucrarii ramase 

de executat . I se  raspunde ca  mai sunt  de efectuat lucrari pe  o  suprafata de 9.3 km, 



aproape tot proiectul .  Domnul consilier Musca intreaba daca se va face si la Pietrisu ceva 

lucrari anul  acesta . Domnul consilier Gheta Adrian intreaba daca proiectul    care se 

deruleaza la comuna Malu este   din fonduri nerambursabile .     

Supus la vot,  proiectul este votat in unanimitate. 

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”. Avand in vedere ca acest proiect de hotarare a mai fost supus dezbaterii   intr-o 

sedinta anterioara, domnul  primar arata ca a facut niste demersuri  pe langa  Inspectoratul  

scolar Giurgiu in care a expus  problemele ridicate de domnii consilieri in   acea sedinta si I 

s-a explicat ca pentru anul scolar  2017-2018 se poate face  ceva in sensul ca   elevii de la 

clasele I-IV  sa mearga la scoala din satul Pietrisu. Domnul consilier  Gheta Adrian   spune 

ca  cu aceasta masura se va evita abandonul scolar. Nu mai  sunt discutii pe marginea acestui 

proiect de hotarare. Comisia economica si  comisia pentru invatamant , cu unanimitate de 

voturi au avizat favorabil  proiectul de hotarare. La comisia  juridica,  domnul  Musca Stefan 

in calitate de presedinte al acesteia  a votat “impotriva” .  Supus la vot,  proiectul este votat 

cu  noua voturi “pentru” si un vot “impotriva”-  domnul  consilier Musca Stefan . 

 La punctul urmator” Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de identificare a 

beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, in 

expunerea de motive, domnul primar  arata ca acordarea stimulentelor educationale este 

conditionata de frecventa regulata la gradinita a copiilor din familiile beneficiare ale 

stimulentului educational. Prin frecventa regulata se intelege prezenta zilnica a copilului la 

gradinita in luna monitorizata, cu exceptia absentelor motivate. Se considera absente 

motivate, ce nu afecteaza acordarea tichetelor sociale, urmatoarele cazuri, (cu conditia ca 

acestea sa nu depaseasca 50% din zilele de gradinita), absentele medicale motivate, numai 

daca parintii aduc scutiri medicale corespunzatoare perioadelor in care au lipsit copiii, la 

revenirea acestora la gradinita si  invoiri ( copiii pot fi invoiti de catre parinti in limita a 3 

zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice). Modalitatea de identificare a a 

beneficiarilor de stimulente educationale acordate sub forma de tichete sociale pentru 

gradinita, se va face prin analiza situatiei familiilor beneficiare de prestatii sociale (venit 

minim garantat si alocatia de sustinere a familiei) care se afla in evidenta Compartimentul  

de Asistenta Sociala, precum si prin deplasari periodice ale persoanei  responsabile cu 

asistenta sociala la gradinitele de pe raza comunei Gaujani, unde se va verifica daca sunt 

indeplinite conditiile de acordare a tichetelor sociale pentru copii inscrisi descrise mai sus. 

Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare. Supus la vot,  este votat cu 

unanimitate.  

Se trece la dezbaterea  urmatorului proiect- “Proiect de hotarare privind punerea la 

dispozitia cetatenilor nevoiasi ai comunei Gaujani a plantatiei  de duzi in vederea taiatului   

lemnelor de foc contra sumei de 20 lei pentru un rand”. Domnul consilier   Musca Stefan 

prezinta proiectul si spune ca sunt mai multi cetateni care   au solicitat  sa fie lasati sa taie 

din plantatia de duzi, contra cost. Domnul  presedinte de sedinta invita la discutii pe 

marginea proiectului de hotarare. Domnul consilier Bunea  spune ca  trebuie sa se faca  o 

taiere controlata.  Secretarul comunei    le spune  domnilor consilieri ca  terenul  cu plantatia 

in cauza,   este inchiriat, fiind in domeniul  privat al comunei.  Domnul consilier Musca 

intreaba   de ce nu a fost informat, cine cunt chiriasii,  pe ce perioada este inchiriat si solicita 

lamuriri imediat dupa  sedinta in sensul ca doreste sa vada aceste contracte.  Domnul Turmac 

spune ca aceste proiecte de hotarare se depun in necunostinta  de cauza si ca d-l consilier 

Musca, cel care a initiat  proiectul,  trebuia sa se informeze.Avand in  vedere  cele 

prezentate,   acest proiect  nu  mai este supus la vot. Nemaifiind puncte de dezbatut pe 



ordinea de zi, domnul presedinte  ii da cuvantul  pe domnului  Radoi Dumitru. Acesta    

spune ca a venit sa asiste la sedinta  si  in plus aduce la cunostinta domnilor consilieri  

nemultumirile sale, printre care: starea proasta a ulitelor,   faptul ca anumiti cetateni   

depoziteaza in fata curtilor, pe domeniul public diverse obiecte sau planteaza  diversi arbori. 

Alt aspect  semnalat este  ca anumiti cetateni   incearca sa distruga  trotuarul din pavele  si 

bordurile acestora  din satul Pietrisu . 

Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare a  Consiliului Local 

al comunei Gaujani. 
 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           SECRETAR, 

     

             Mihai BUNEA                                                       Ioana  Doina GRAMA 

 

 

 

 




