ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 12.12.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt prezenti toti cei 11 consilieri locali in functie.
Mai participa Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani, delegatul satesc al
satului Cetatuia - Circoi Costel .
Secretarul comunei da citire procesului verbal incheiat cu ocazia desfasurarii
sedintei ordinare a consiliului in data de 27.11.2014, al carui continut este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, d-l Gheta Adrian Petrisor da citire ordinei de zi, dupa
cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale
cadrelor didactice pe luna noiembrie 2014;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al comunei Gaujani
pe anul 2014
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile
începand cu anul fiscal 2015
4. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului si a cuantumului burselor ce
se acordă elevilor din învătământul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile
Scolii cu clasele I-VIII „Draghici Davila” Gaujani
5.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 decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe luna
noiembrie 2014” Dupa prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare de catre d-l
primar, se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate.
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de
hotarare.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot este votat
cu unanimitate sadoptandu-se astfel hotararea cu nr. 46/12.12.2014 .

La punctul doi al ordinii de zi s-a luat in discutie “Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului rectificat al comunei Gaujani pe anul 2014”.
In expunerea de motive, d-l primar arata ca in urma adreselor primite de la
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Giurgiu prin care s-a comunicat
modificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru finantarea salariilor,
sporurilor indemnizatiilor si altor drepturi salariale stabilite prin lege din
invatamantul preuniversitar de stat si influentele pe trim IV 2014 la sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, s-a
initiat acest proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local pa 2014. De
asemenea, din sumele repartizate de catre Consiliul Judetean Giurgiu, adica 20000
lei, domnul primar propune, pentru ca au fost repartizate prea tarziu, sa fie alocate, in
completare, pentru achizitionarea unui autoturism pentru primarie. 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.
Domnul presedinte de sedinta, invita la discutii pe marginea acestui proiect de
hotarare. Se inscrie la cuvant domnul consilier Musca Stefan care spune ca va vota
proiectul de hotarare dar cere sa se mentioneze in procesul verbal al sedintei ca dupa
parerea dansului, nu este momentul a se achizitiona un autoturism, cu banii respectivi
sa se faca altceva, “deoarece avem atatea probleme financiare”. Domnul consilier
Bunea Mihai intreaba daca autoturismul care se doreste a se achizitiona va fi nou si i
se raspunde de catre domnul primar ca intradevar, se va achizitiona unul nou, avand
in vedere ce s-a mai intamplat cu cele vechi.
Nemaifiind discutii, supus la vot proiectul de hotarare este votat cu unanimitate
adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 47/12.12.2014 .
In continuare, se trece la urmatorul punct al ordinii de zi” Proiect de hotarare
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile începand cu anul fiscal
2015". Domnul primar prezinta proiectul de hotarare
si spune ca taxele si
impozitele pentru anul 2015 nu s-au majorat, acestea ramanand la nivelul anului 2014.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de
hotarare.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot este votat
cu unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 48/12.12.2014 .
Urmatorul punct este “ Proiect de hotarare privind aprobarea numărului si a
cuantumului burselor ce se acordă elevilor din învătământul preuniversitar de stat care
frecventeaza cursurile Scolii cu clasele I-VIII „Draghici Davila” Gaujani. In
expunerea de motive, domnul primar arata ca in conformitate cu Legea educatiei
nationale , numarul si cuantumul burselor scolare se stabilesc anual prin hotarare a
consiliului local si avand in vedere adresa Consiliului de administratie al Scolii
Draghici Davila prin proiectul de hotarare s-au propus sapte burse sociale cu un
cuantum de 40 lei fiecare.Domnii consilieri Bunea Mihai si Musca Stefan intreaba

cine sunt beneficiarii acestor burse. Li se raspunde
de catre domnul primar
nominalizarea beneficiarilor se face de catre Consiliul de administratie al scolii dupa
criteriile stabilite prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011.
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare care, supus la vot
este aprobat in unanimitate.
La punctul “Diverse” domnul primar da citire Deciziei nr. 60/2014 emisa de
Camera de Conturi a judetului Giurgiu pentru inlaturarea deficientelor constatate si
consemnate in raportul de audit incheiat in urma controlului .Domnul consilier
Musca Stefan il intreaba pe domnul primar daca exista o motivatie ca unele masuri
stabilite prin aceasta decizie sa poata fi contestate si se raspunde
ca nu sunt
obiectii in ceea ce priveste masurile stabilite. Totodata , d-l Musca aduce iar in
discutie problema iluminatului public. Domnul primar spune ca s-a mai lucrat in
acest sens si ca urmareste in continuare sa se remedieze aceste deficiente. Domnul
consilier Gheta Adrian intreaba daca nu este de dorit, pentru a nu mai fi probleme cu
iluminatul public, sa fie angajat un electrician care sa se ocupe permanent . Domnul
primar spune ca acest lucru este posibil anul viitor prin modificarea organigramei si a
statului de functii al aparatului de specialitate ale Primarului comunei Gaujani.
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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