ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25.02.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt prezenti 10 din cei 11 consilieri locali in functie.
Lipseste motivat domnul consilier Turmac Mihaita Razvan Daniel.
Mai participa Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani si delegatul satesc al
satului Cetatuia - Circoi Costel.
Secretarul comunei da citire procesului verbal incheiat cu ocazia desfasurarii
sedintei ordinare a consiliului in data de 29.01.2015, al carui continut este aprobat cu
noua voturi “ pentru” si un vot “impotriva” – d-l consilier Musca Stefan. Domnul
consilier isi motiveaza votul impotriva spunand: “scumpa doamna, am rugamintea la
dumneavoastra, mare, de acum inainte, sa faceti posibil, ca sa scrieti luarile mele de
cuvant cat mai exact posibil . Puteti sa fsceti lucrul asta?“. Secretarul comunei a
raspuns ca va incerca, dar ca procesul verbal al sedintei nu inseamna “ stenograma “ .
Domnul Musca considera ca procesul verbal este partinitor, ca unele lucruri sunt
scoase in evidenta , iar altele nu.
Presedintele de sedinta, d-l Gheta Adrian Petrisor da citire ordinei de zi, dupa
cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta- initiator Primarul
comunei Gaujani;
2. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Gaujani, judetul Giurgiu la
Asociatia pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu- initiator Primarul comunei Gaujani;
3. Proiect de hotarare privind instituirea taxei de habitat pentru persoanele
fizice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Gaujani, judetul Giurgiu- initiator
Primarul comunei Gaujani;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar
la nivelul comunei Găujani, pentru anul şcolar 2015-2016- initiator Primarul comunei
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 alegerea presedintelui de sedinta”. 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. Doamna consilier Moldoveanu Lucica propune ca lucrarile sedintei pe
urmatoarele trei luni sa fie conduse de doamna consilier Anghel Stela.

Nu mai sunt alte propuneri, supus la vot, proiectul este votat cu unanimitate,
adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 4/25.02.2015.
La punctul doi al ordinii de zi s-a luat in discutie “Proiect de hotarare privind
aderarea comunei Gaujani , judetul Giurgiu la Asociatia pentru Dezvoltare Rurala
Giurgiu”.
In expunerea de motive, d-l primar arata ca a initiat acest proiect de hotarare in
urma invitatiei primita de la Asociatia pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu, pentru a avea
acces la proiecte cu fonduri europene finantate din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala . Mai spune ca localitatea a fost membra a GAL Dunarea de Sud ,
era singura comuna din judetul Giurgiu, inscrisa si daca s-a infiintat la Giurgiu, este
mai bine sa aderam la aceasta asociatie, unde sunt membre mai multe comune din judet.
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta, invita la discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.
Nu sunt discutii, supus la vot proiectul de hotarare este votat cu unanimitate de
voturi, adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 5/25.02.2015 .
In continuare, se trece la urmatorul punct al ordinii de zi” Proiect de hotarare
privind instituirea taxei de habitat pentru persoanele fizice de pe raza administrativ
teritoriala a comunei Gaujani, judetul Giurgiu ". Domnul primar prezinta proiectul de
hotarare si regulamentul privind instituirea taxei de habitat si spune ca a mai fost
instituita o astfel de taxa, de salubrizare, operatorul economic care colecta gunoiul
menajer nu prea a respectat obligatiile contractuale, contractul a fost reziliat si
trebuie sa instituim aceasta taxa pentru a putea sa sustinem serviciul de salubrizare al
localitatii noastre.
Comisiile economica si de invatamant au avizat favorabil pentru proiectul de
hotarare. De asemenea si comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare cu
doua voturi “pentru” si unul “impotriva “- domnul consilier Musca Stefan.
Domnul presedinte de sedinta, invita la discutii pe marginea acestui proiect de
hotarare. Se inscrie la cuvant domnul consilier Bunea Mihai care intreaba de ce a
fost conditionat la obtinerea unor documente de la primarie de neplata taxei de
salubrizare, daca nu era obligatorie pentru toti cetatenii comunei. Mai spune ca anumiti
cetateni depoziteaza gunoiul menajer in locuri care nu sunt amenajate in acest scop si
ca nu s-a luat nici o masura impotriva lor. De asemenea ca pe malul garlei sunt tot
felul de gunoaie, ca anumiti cetateni deverseaza vitanjele care contin reziduri din
haznalele proprii pe malul garlei , lucru care este in totala contradictie cu normele de
protectia mediului. In cuvantul sau domnul Musca Stefan spune: “Da… Domnu’
primar, acum cinci minute spuneati lui Mihai ca nu este acelasi lucru taxa de habitat cu
ce a fost, cealalta taxa legata de ….. Eu va spun ca este acelasi lucru, decat ca ati
frantuzit-o dumneavoastra, vreti sa-i ziceti habitat si nu vreti sa-i ziceti taxa de mediu.
Taxa de mediu, suna mai romaneste, asa mai pe intelesul tuturor.”
D-l Primar:”Eu va spun cinstit ca n-am inventat-o eu, si nu am inventat eu cuvantul asta
habitat, am auzit acum in regulamentul asta, nu imi arogati mie asta, ca n-am inventat-o
eu”.
D-lMusca “ vreau sa va spun ca e acelasi lucru, suprafata de locuit, scrie… , de specii
de plante sau de alte specii de pasari… Da….. Asta inseamna in dictionarul explicativ
al limbii romane, vine din franceza, “habite” si asa mai departe , mai prescurtat mediu
inconjurator. Deci se putea spune si taxa de mediu. Nu asta este problema . Problema

este ca e acelasi lucru, cu cea care a fost pana acum, asa cum a zis si Mihai. Sunt cateva
lucruri pe care le-am sesizat eu cu privire la proiectul asta de hotarare, pe care vreau sa
vi le impartasesc. In primul rand constat, dupa ce se vede la televizor ca, in fiecare zi
DNA-ul aresteaza si aresteaza pe cate cineva, constat ca, inca, in Romania se mai cauta
modalitati de a obtine niste bani pe spinarea cetatenilor, intr-un mod cat mai elegant
posibil. Se vede clar ca proiectul asta de hotarare este facut pe genunchi, cu interes si va
spun de ce . Interesele unor persoane ca sa poata sa ia si ei niste bani. Unu: fostu’
proiect de hotarare care a fost, dumneavoastra personal ati spus la un moment dat ca il
desfiintam, serviciul ala de salubrizare pentru ca este mai bune sa duca oamenii la
gunoi, sa nu mai arunce oamenii gunoiul pe colo, pe colo, si este mai bine asa, ca naveam bani sa le platim la aia, ca nu plateau oamenii, ca aruncau oamenii peste tot… in
sfarsit. Bun. Asta un lucru. Al doilea: Este ineficient proiectul de hotatare, in ce sens, in
sensul ca: ati desfiintat, a venit domnul viceprimar la Pietrisu si pe aici prin Gaujani si
ati desfiintat platformele vechi care le-a facut Consiliul Judetean sa aduca tomberoane de
gunoi si sa ia gunoiul. Le-ati desfiintat, ati scos plasele, alea …. A mai ramas, pe unde a
mai ramas, betonul ala gol. Eu consider ca era mult mai eficient sa duca omul gunoiul
la container, sa vina ala odata la .. …faceam o intelegere cu el, sa nu intelegeti ca sunt
total impotriva, impotriva disciplinei si a ordinii, ca nu vreau sa se stranga gunoi. Vreau
sa traiesc intr-o tara civilizata, ca peste tot in lumea asta dar, in conditiile in care iti
permite nivelul de trai al comunei respective. Era mult mai bine, venea la doua trei
saptamani, ridica pubela, ducea omu’ acolo, era si mai ieftin, puteam sa fixam o taxa de
un leu, sa zicem, pe membru de familie, era alta treaba. Calculat de mine, un leu la
atatea persoane, ori atatea familii, se ajungea la vreo 40 de milioane. Erau multumiti aia
cu patruzeci de milioane, sa vina o data la doua saptamani …. Ca lua vreo 50 cand
venea randul trecut…. stii…, vreo 50 de milioane luau aia ca veneau la doua saptamani
si luau gunoiul din sat. Tot la doua saptamani, odata. Bun. Deci este ineficient. Ati
desfiintat alea in loc sa le lasati in functiune. E clar ca exista un interes. In alta ordine de
idei, constat ca, proiectul de hotarare este formulat exclusiv in modalitatea de a-i
constringe pe oameni sa participle la proiectul asta, adica ca trebuie sa dea bani. Nu se
vorbeste nimic de conditii pe care ni le poate oferi Primaria Gaujani cetatenilor in
vederea ridicarii… Costa atat, daca platesti, bine , daca nu … Este formulat in mod suta
la suta pe chestiunea asta, cum sa-l constrangi si sa-l fortezi. Vedem noi daca e pe
lege…. Vedem. Patru lei de persoana, ati citit d-voastra cum scrie aici, patru lei de
persoana … sunt familii de cate patru, cinci, sase si mai multi. Sunt si de doua sau de
una. Zicem asa. Aia mici nu platesc gunoi? Nu. Aia micii il mananca. Bun… Facut un
calcul asa cum ati scris d-voastra ca daca cineva nu face … contract, alineatul doi,
punctul noua, ca daca cineva nu face contract…. Are obligatia ca sa plateasca un numar
de patru persoane…. i se fixeaza… si el poate sa fie unu. Deci, 160 de mii . Cu banii
astia, un om mananca paine intr-o luna de zile, sunt oameni care mananca paine pe banii
astia. Nu poti sa-i pui omului sula-n coaste, sa-ti dea niste bani cu care el abia ca-si
plateste curentul, cablul sa mai se uite si el la televizor, mai dam o gramada de bani si pe
gunoi. Facut un calcul, 160 de ….. sa zicem ca nu face lumea contracte si
dumneavoastra ii faceti din oficiu pe patru persoane, obligatie care sa plateasca , il
santajati. Bun. Patru ori patru, saispe, o suta saizeci de mii, saispe lei pe luna, ori noua
sute de gospodarii cat este in comuna, Gaujani, Cetatuia si Pietrisu, inseamna 140 de
milioane si 400 de mii pe luna, bani pe care ii colectati. Daca presupunem ca platesc
oamenii banii astia, sunteti dispusi sa dati 150 de milioane la o firma, sa vina sa ia
gunoiul, pentru suma asta? Se face un contract, se negociaza, se pun niste conditii,

unde… conditii… nu scrie conditii… Trebuie sa-i pui omului la dispozitie pubele. Ii iei
gunoiul , cum? In ce fel? Intai creezi conditii, ii aduci pubele , ii pui pubela in poarta…
ma nene, uite asta e situatia, ii dai pubela, isi pune omul, stabilesti cu firma aia, ii pui
conditii., domne’ in conditiile astea vrem noi, vii la doua- trei zile, de doua ori pe
saptamana … si … la doua saptamani… sa miroasa ala in toate felurile, ca este firma
lui cutare si a lui cutare, sa ia niste bani. Nu e deloc asa dom’ primar. Nu se poate. Eu in
conditiile astea nu pot sa fiu de acord cu un asemenea proiect de hotarare. Pretul este
exagerat de mare, am spus si in conditiile astea, sa voteze cine vrea .Eu consider ca, ca
si om care am mers la poarta cetatenilor si am promis ca vom face tot ce putem ca sa
le oferim conditii mai bune de viata, nu sa le luam pielea de pe ei, consider ca in
interesul cetateanului este sa nu votez proiectul asta de hotarare. Daca vrea cineva dintre
colegii mei sa-l voteze, sa voteze. Eu unul nu-l votez, sa fie clar.
D-l Bunea : “ de cand primaria a ajuns aghiotantul firmei cu care se face contract?
Trebuie sa facem prestari de servicii pentru o firma . De ce nu –ti platesti tu, ca esti
societate, ca esti asa…., plateste-ti om, tu nene, sa-ti stranga, nu baga tu primaria, care
eu cand vin la primarie sa-mi faceti ca randul trecut. Ai platit gunoiul? Nu. Nu-ti dau
adeverinta, du-te la dom’ primar. Daca domnu primar vrea sa-ti dea bine, daca nu, nu.
Asta una la mana. La articolul 5 zice : Persoanele fizice care vor achita taxa de habitat in
cuantumul stabilit de 4 lei… cine a stabilit treaba asta ? Stabilit de cine? Consiliul
local? Nu. Atunci cine l-a stabilit?
D-l Primar:”Pai binenteles, ca normal, consiliul local stabileste chestiunea asta prin
hotatarea pe care o aprobati. Aceasta taxa de habitat este propusa”.
D-l viceprimar: “Puteti sa faceti amendamente.”
D-l Bunea : “Daca eu nu stiu sa citesc, inseamna ca ma duc inapoi la scoala . Si asa
nu se duc prea multi . Stabilit inseamna ca e de domeniul trecutului, daca vreti sa facem
putina gramatica. “
D-l Primar:”S-a fcut o analiza si s-a ajuns la 4 lei, pentu ca un transport din asta de gunoi
menajer, pe o luna de zile costa in jur de saizeci de milioane . Deci am luat legatura si
cu firma respectiva, care s-ar angaja sa colecteze acest gunoi menajer, face activitate si la
Slobozia, face activitate si la Malu. La Slobozia ia 49 milioane, la Malu ia 60 de
milioane pe luna pentru colectare gunoi si asta trebuie sa o facem neaparat pentru ca nu
se mai poat . Deja am primit o amenda de 150 milioane lei pentru ca chiar acolo la fosta
groapa de gunoi care am deschis-o ca sa inlesnim treaba asta pana se deschide depozitul
de la Giurgiu, a venit de la mediu si a dat o amenda de 150 milioane. Nu vor inceta sa
vina, vor constata si vor da amenzi chiar si pentru ce spuneai mai devreme, gunoi pe
marginea garlei si peste tot. Si pentru aia ne poate amenda si cu mai mult.”
D-l Bunea:” Si stiti de ce? Pentru ca , cu ceva timp in urma, cand eu spuneam ca trebuie
amendati, n-am vazut pe nimeni, dar chiar pe nimeni, sa primeasca 5 milioane amenda
pentru ca a dus o caruta de gunoi”
D-l Primar : “Pe cine ? Ai vazut tu pe vreunul?”
D-l Bunea :”Daca vreti sa ma angajati pe postu’ asta …. Da, am vazut, saptamana
trecuta, exact ce v-am spus eu mai devreme.”
D-l Musca:” Eu cu Adrian am spus in nenumarate randuri, Adrian a dat si nume . Zice:
Ne-am intalnit cu un rudar, va si spunem cine e ala daca vreti, e Lupu, Florin a lui
Lupu, care ducea gunoiul pe malul garlii, pe islaz, aproape de primul canal, il descarca
acolo, in timp ce noi treceam cu caruta pe langa ei si i-am si avertizat, ca e
responsabilitatea mea, a noastra, ca suntem si noi consilieri . Ma de ce faci asa ? Pai unde

sa-l duc? Asta pentru ca are dreptate Mihai. Niciodata , nimeni nu s-a oboist sa le zica,
nu numai ca sa le dea amenda, nici macar sa le zica.”
D-l Bunea:” Educatie nu se face … Daca ai vazut ca nu merge…. Ca si la nemti, cat sunt
ei de nemti te amendeaza ca arunci nu stiu ce pe strada .Ca ei sunt …. Iti da amenda? Iti
da . Nu conteaza . Pai si atunci? Deci daca nu se poate asa? Exista si posibilitatea asta .”
D-l Primar;” Si atunci cum ai proceda? Cum e aia ca protejam oamenii, ca sa nu le luam
banii de paine, ca parca asa spuserati mai devreme?”
D-l Musca:” II protejam in felul asta, adica nu le luam banii cu japca. Daca nu vor sa
inteleaga ce e disciplina?
D-l Primar :”Perioada trecuta vi s-a colectat gunoi de la poarta?”
D-l Musca:” Mie? Nu.”
D-l Primar: “Ati Platit?”
D-l Musca : “Nu.”
D-l Bunea : “Eu am platit si nu mi s-a luat”
D-lPrimar:” Dumneavoastra, doamna Moldoveanu ati platit gunoiul? Da? Cati bani a dat
primaria si nu s-a colectat de la cetateni? “
D-na Moldoveanu: “Pai eu asta vroiam sa va spun aici. Greseala a fost tot a noastra. Va
aduceti aminte, in urma cu doi ani, ca am fost de acord sa deschidem groapa? Am zis
aici: ma hai sa nu deschidem pentru ca ordinul Uniunii Europene si al mediului era ca
astea sa ramana inchise si gunoaiele sa vina, sa fie transportate de firma. Prima data am
platit 30 milioane si pe urma veneau facturi cu 60. Mai frate , pai de unde 60?”
D-l Musca :”Pentru ca si atunci , ca si acum, contractul a fost facut pe asta. Pentru ca el
in loc sa ia de la 900 de gospodarii lua tot de la aia cu pubele . Ati dat pubele in sat 70
sau cate ati dat?”
D-na Moldoveanu: “Nu, am dat 340 de pubele .”
D-l Musca : “Pai pan’ la noua sute , inseamna o treime.”
D-na Moldoveanu: “Stati asa, ca pe urma omul se obisnuise, dar noi le-am dat iar mana
libera sa duca gunoiul la dracu, asta a fost greseala noastra. Tot a noastra a fost
greseala.Sa nu va suparati. Tot a noastra, ca am zis, ca tot in beneficiul oamenilor. Dar
stiti de ce n-a dat mediul amenzile alea usturatoare? Pentru ca ne mai cunoaste. Il mai
cunoaste si pe domnul primar, ca pe vremea aia era vice, ca inca suntem colegi la partidul
ala, ne mai cunoaste, da ‘ daca venea, ne dadea miliarde. Sa punem o taxa mult mai
mica, daca vreti, dar ganditi-va, ca multi n-or sa plateasca si iar o sa platim firma.
Ganditi-va ca trebuie sa gandim logic, sa scapam dracu’ de atata mizerie. Avem dreptate.
D-l Gheta:” Eu vreau sa va spun altceva. Eu nu sunt de acord .”
D-l Musca:” Nu poti nici sa dai cu niste bani pe fereastra.”
D-na Moldoveanu: “Pai stati putin , ca banii aia nu-i dai din bugetul local.”
D-l Musca: “Pai am inteles, ca sunt banii oamenilor , dar….”
D-l Bunea;” Pai de unde ? Ia uite ce scrie aici? Se fac venit la bugetul local.”
D-na Moldoveanu :”Pai intra , noi ii colectam.”
D-l Primar:”Se colecteaza de catre primarie, si primaria in baza facturii emise in luna
respectiva, plateste.
D-na Moldoveanu:” Pai atunci sa vina firma respective, sa incheie contracte cu
dumneavoastra, sa venem va convine ? Ca nu va convine.Ca n-o sa va ia 4 lei”
D-l Musca:” Stai ma ca facem ce vrem noi, nu facem ce vor ei.”
D-l Primar:”Nu vorbim despre trecut . Este o chestiune foarte importanta, care afecteaza,
intradevar, o parte din populatie . Cand nu s-a mai colectat, o parte dintre cetateni, chiar

au intrebat de ce nu mai vine masina sa ia gunoiul. Si partea cu pubele, sa le oferim noi
pubele, nu. Cetateanu este obligat sa aiba pubela .”
D-l Musca:” Cum dom’ne ? ala de la oras are pubela in casa ? Ce vorbesti dom’ne! Duce
la container.De ce ati distrus alea ? Ca sa ducem si noi acolo. Puneam in punga si duceam
si noi acolo.”
D-l Primar:” Plasele alea s-au furat”
D-l Musca:”Hai domne ca nu s-au furat. A venit alaltaieri viceprinarul si a scos chiar paia din colt, de l-alde Nelu lu Tuinea, de la noi, de-acolo. Viceprimarul a venit si-a luat-o.
D-l viceprimar:”. Asa este . Am adus plasa in curte la primarie. Le avem aici depozitate.
Cand se da drumul la proiect, le montam inapoi .”
D-l Primar :”Asa. Si restul care n-au mai fost?”
D-l Musca:” Asa! Cine le-a furat? Pai sa vina proiectul. Alti bani.”
D-l Priamr:” Daca se pune pe platforma, se pune container mare. Dar ala nu vine cu
containerul lui sa pui dumneata gunoiul, ala iti ia chirie la container. Este mult mai
simpla treaba”
D-lMusca: “Cum sa ia domne chirie la containerul cu care isi face el treaba cu el?”Noi
trebuie sa cumparam containerul ca sa punem in el? Unde ati vazut dumneavoastra
asta? Ne prostiti asa pe fata ? Cum? De unde ? Cumpar eu pe piata pubela? Hai dom’ne
vezi de treaba.”
D-l Bunea:” Pai si astia care au beneficiat de pubelele alea care le-au primit, pe ce baza
au primit pubele unii si unii n-au beneficiat , daca e vorba ca e obligatie sa aiba pubele?“
D-l Primar:” Cei care au luat atunci pubele, au fost care au avut gunoi. Ceilalti care n-au
avut gunoi, nu au luat. Asa se punea problema. Stii ce e greu la noi? Ca noi nu ne-am
platit nici impozitele si taxele noaste. Asta e greu la noi. Nici impozitul pe casa, nici
impozitul pe teren, nici chiria la terenul de la primarie. Asta e greu sa le explicam
oamenilor .”
D-l Musca :”Ce inseamna in conceptul dumneavoastra: noi nu paltim ? O restanta
inseamna noi nu platim?”
D-l Primar:” Da.”
D-l Musca;” Restanta inseamna ca n-a avut omul posibilitate sa plateasca la timp.”
D-l Primar ;” Cind? Un an ? doi ? trei? opt? noua ?
D-lMusca:” Plateste, palteste si majorari. Platesti dumneata majorari pentru el?Imi asum
riscul asta. N-am platit acuma , platesc mai tarziu mai mult.”
D-l Gheta :” O a doua problema : Randul trecut colecta numai pe sosea ca le convenea
si nu intra pe ulite dom’ne. Nu intra.”
D-l Primar :”Trecutul e trecut. Nu mai vorbim de trecut . “
D-l Gheta :” Deci am zis si a doua treaba . Si a treia treaba care o zic eu: Haideti sa mai
micsoram un pic suma asta .”
D-l Primar:” Se va incheia contractul cu firma colectoare. Ce se va da? “
D-l Gheta :” Eu zic ca e suficient trei lei.”
D-l Primar;” Si daca ai restantieri, cum spune domnul Musca, ca nu poate sa plateasca un
an, doi, trei, sase, cu ce platesti firma colectoare? Nu am constrns pe nimeni ca nu dam
adeverinte ca nu a platit.”
D-l Bunea :”Vreti sa spuneti ca nu e asa? Eu jur pe orice, ca eu am intampinat chestia
asta , aici in primarie, nu erati dumneavoastra primar, era doamna Blaga primar”
D-na Moldoveanu “Bai, acum ma cheama Moldoveanu.”
D-l Musca:” A venit la mine nea Victor Popa, de la Pietrisu, alaltaieri a venit la mine
acasa si mi-a spus ca, acuuuuuuuuu, a venit la primarie sa plateasca nu stiu ce, si ia

cerut bani, sa plateasca gunoi… de atunci. Trebuie sa paltesti gunoiul. Pai bai baiete ,
eu n-am dat ma gunoi. Cheama-l pe Dan sa vedem daca este asa sau nu. Nu am dat
gunoi. Nu ma intereseaza dom’ne, mie imi platiti gunoiul, daca nu… Si-atuncea imi
spuneti mie lucruri….”
D-l Bunea :”Dom’ primar, va rog sa nu ma mai acuzati de lucruri care nu …. Eu nu
vorbesc prostii. Daca am mintit pe cineva sa … “
D-l Primar:” Mihai eu ti-am spus chestia asta, ca la mine nu s-antamplat treaba asta, eu
nu am conditionat pe nimeni. Asta va spun.”
D-l Gheta :” Domnilor, haideti sa trecem de punctul asta. Am ascultat si discutii … Vad
ca la sume nu v-ati bagat nimeni, eu am fost singurul care zis o suma , eu am zis-o daca
nu trece, ramane aia- 4 lei”
D-l viceprimar:” Daca ma lasati si pe mine sa vorbesc. La comunele invecinate si care au
contractul cu aceeasi firma, ca asta a mai ramas in zona ….”
D-l Musca:”Pai asta va impinge si pe dumneavoastra, acuma”
D-l viceprimar:” Nu ne impinge. Suntem obligati. Sa luam o firma din Olt….”
D-l Musca:” Pana acum n-ai fost obligat?”
D-l viceprimar:” Trebuie sa facem contract cu o firma ca o sa vina amenzile alea peste
noi.”
D-l Musca:”Ma fratilor ! Ne cunoastem prea bine ca sa incercam sa ne mai prostim in
fata. Nu vedeti ca spune ca nu e asa?”
D-l Primar:”Nu e asa. Nu ne-a impus nimeni. Aceasta firma, care colecteaza in zona,
are sediul in Pitesti. Nu are legatura cu nici un partid.”
D-l Musca:” Pai voteaza dumneata . Faceti asa cum vreti”
D-l Primar:”Nu facem cum vrem domnule . Facem cum e legal”
D-l Musca:” Pai ce legal? Ca ai pus o gramada de conditii ca sa-i fortezi pe oameni sa-ti
plateasca bani?”
D-l Primar :”Nu sa-mi plateasca mie”
D-l viceprimar:”Sa plateasca un serviciu de salubritate. Ai vorbit adineauri despre
integrarea in Europa …..
D-l Musca :” Asa, si?”
D-l viceprimar:”Lasa-ma sa vorbesc….”
D-l Musca:” De ce n-ai venit cu propunerea un leu de persoana. E o familie de cinci
persoane , cinci lei”
D-l viceprimar:” Du-te si intreaba la Vedea, la Malu, la Slobozia, sa vezi cat e. Si acelasi
sistem il aplica”
D-l Musca:” Luati-le domnule… Luati-le cat vreti.”
D-l viceprimar:”Nu le luam noi. Trebuie sa facem ceva”
In continuare, domnul primar citeste procesul verbal incheiat de catre Garda de Mediu, la
ultimul control din 2014, masurile si termenele stabilite, si spune:” Decat sa paltim 500
de milioane din bugetul comunei pe amenzi, mai bine platim
pentru salubrizarea
localitatii. Cam atat va fi, aproximativ 50 milioane pe luna pentru salubrizarea localitatii.
Eu dau 200 – 300 pe luna, pentru gunoiul pe care il am in curte. Vine ala cu caruta si il
ia. Nu e asta un capriciu al meu. Daca era un capriciu al meu, il lasam de-atunci, sa
continuie, dar nu a mers. Pentru ca in luna iulie am platit 300 milioane restante la
gunoi”
D-l Gheta :”Asa o sa patim si acum”
D-l Primar:” O sa vina Curtea de conturi si o sa impute sume, ca aia nu se joaca cu
astea.Asa, ai un document, ai un contract, vine firma colectoare, macar sa incasam noi

toata suma stabilita, platim firmei, si ce ramane sunt tot pentru asta, anul urmator. Nu
jecmaneste nimeni oamenii. Stiti foarte bine ca puteam sa punem impozite si taxe
majorate cu pana la 50 la suta”
D-l Musca :”Pai n-ati facut-o cu pamantul? De la 1500000 la 3600000? Si prima data neati bagat 5000000 pe gat?
D-l Primar :”Asa a iesit din studiul de oportunitate”
D-l Musca :” Ce vorbesti dom’ne? Nu mai stii ce vorbeam? Ce discutam noi?
D-l Primar:” Ce discutam?”
D-l Musca:”Nu ne mai aducem aminte ce discutam? D’aia am plecat de la partid. Pentru
ca m-am saturat sa votez la comanda.”
D-l Primar:”Nu te-a comandat nimeni.Sa spuna oamenii astia daca eu am zis la cineva
ceva. Singurul caruia i-am zis o data ceva ai fost tu. Si tu, care mi-ai zis o mie de chestii
pe care eu nu le pot spune aici”
D-na Moldoveanu:”Haideti, va rog eu, sa nu ne mai certam.”
D-l Gheta:”Deci ramanem la 4 lei. Cine este pentru? Cu specificatia pe care v-am zis-o
eu, ca o sa fie foarte greu.”
Proiectul a fost votat cu 8 voturi “pentru”, o “abtinere”- Bunea Mihai si un vot
‘impotriva” – Musca Stefan .
D-l Musca:”Hai am votat, am votat… nu ne mai aburi si tu cu specificatia ta … ma mai
enervezi si tu.Ai votat, acum inghiti.”
D-l Gheta:”Dar ce am zis? Am zis ca o sa fie foarte greu cu adunatul banilor. Ce nu
intelegeti? Sau nu mai vreti sa intelegeti de la ora asta?”
D-lPrimar:”Este greu implementarea sistemului si a tuturor regulilor astea ale UE
D-l Bunea :” Daca vine de doua ori pe luna, o sa se intample exact ce se intampla cand
stateam eu pe Tineretului…. De ocoleam….”
Domnul presedinte de sedinta trece la punctul patru “Proiect de hotarare privind
aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Găujani,
pentru anul şcolar 2015-2016”
Dupa citirea expunerii de motive, se da cuvantul comisiilor de specialitate.
Comisiile economica si de invatamant au avizat favorabil pentru proiectul de
hotarare. De asemenea si comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare cu
doua voturi “pentru” si unul “impotriva “- domnul consilier Musca Stefan.
D-l Primar :”Vreau sa va spun ceva. Dumneavoastra stiti foarte bine ca este tardiv. S-a
incercat orice. Eu randul trecut n-am vrut sa intru in discutie si in contradictoriu cu
dumneavoastra.Dar eu va spun ca din punctul meu de vedere modul de organizare al
retelei scolare si de cum merg elevii la scoala , de la Pietrisu la Gaujani este mult mai
simplu si mult mai convenabil . Vine microbuzul si il ia pe elev de la capul satului de la
Pietrisu, de la doua sute de metrii, de la trei sute de metri si il aduce la Gaujani si-l lasa in
poarta scolii. Acelasi lucru si la sfarsitul orelor. Cei de clasa I-IV, mergea cel care
statea langa Badea Catalin, mergea pe timp de iarna, daca avea cu ce sa se incalte,
mergea 7-8 sute de metri pana la scoala. Si din partea cealalta la fel. Asa a fost
conjunctura, s-au comasat scolile.”
D-l Musca;” Adica vreti sa spuneti ca ne faceti si-un bine?”
D-l Primar :”In alta ordine de idei, sa vedeti cati copii sunt la gradinita la Pietrisu. Din 25
inscrisi, la gradinita la Pietrisu, pe timp de iarna sunt 7-8 copilasi. Cred eu ca datorita
faptului ca parintii n-au cu ce sa-i incalte, sa-i imbrace, sa se duca pe jos la gradinita, la
Pietrisu.

D-l Musca :” Asa ii ia microbuzul din pat, nici nu trebuie sa se mai incalte. Si d-aia e mai
bine aici. Hai dom’ne , sa fim seriosi.”
D-lPrimar:” Eu va spun de conjunctura. Si in iarna asta frecventa la scoala a fost de
aproape 100%.Datorita si faptului ca s-a marit si acea alocatie de sprijin, care s-a dublat.
Si imi spuneati d-voastra data trecuta , vreo doi – trei consilieri,ca au venit oamenii la dvoastra si au reclamat ca Luci a taiat alocatia de sprijin, ca nu stiu ce nu i-a facut altuia.
Este vorba de frecventa de la scoala . In plus alocatia de sprijin se acorda familiilor care
pana la data de 31 martie ale fiecarui an trebuie da aiba achitat impozitul . Acelasi lucru
se impune si pentru ajutorul social.”
Domnul presedinte intreaba daca mai este cineva care vrea sa discute pe marginea
proiectului de hotarare. Spune in continuare ca este impotriva, ca nu poate trece peste ce
si-a propus si ce avrut sa faca in campanile, o sa semneze ca presedinte, dar este
impotriva proiectului de hotarare.
Supus la vot proiectul de hotarare este votat cu opt voturi “pentru”, o abtinereGheta Adrian si un vot “impotriva” – Musca Stefan.
La punctul “Diverse”, domnul primar, prezinta cererea numitei Iordan Mirela ,
din satul Pietrisu, care solicita un ajutor de urgent deoarece are un copil cu probleme
de sanatate grave, care necesita interventie chirurgicala, la clinica de specialitate in
strainatate. Costurile interventiei chirurgicale vor fi suportate de o fundatie, ajutorul de
urgenta fiind pentru acoperirea cheltuielilor de transport ale mamei care insoteste
minorul in strainatate. Cazul este binecunoscut de toti consilierii, de asemenea le
spune domnulor consilieri ca trebuie intocmit un proiect de hotarare
prin care sa se
aprobe suma .
Intervine domnul Musca “ Ce proiect de hotarare domnule primar. Noi am mai dat o
hotarare in acest sens si a ramas ca ramane la latitudinea primarului, in functie de
documentele pe care le prezinta, de situatie, ca situatia difera de la una la alta, nu mai
amestecati consiliul local . Ce ? Nu stim ce vorbim de la un an la altul si de la o luna la
alta? A fost proiect de hotarare ca ramane la latitudinea primarului. Am zis. Ce sa mai
zicem ? Ca sa facem vorbe?”
D-l consilier Gheta se intereseaza
cand va pleca la clinica doamna Iordan. I se
raspunde de catre domnul primar ca in luna martie si ca ii trebuie bani pentru transport.
In cuvantul sau domnul Musca spune :“ Am trei lucruri pe care vreau sa vi le spun. Doua
dintre ele le-am pus in discutie si in luna trecuta . Ba unul dintre ele , si am sa incep cu
cel de-al doilea acuma. De data asta va rog sa mentionati in procesul verbal. Data trecuta
am zis : hai sa nu mai scriem despre treaba asta s-o rezolvam asa, fara sa mai stie si
Prefectura, cand citeste procesul verbal, ce facem noi pe aici. Este vorba despre abuzul in
serviciu pe care dumneavoastra il faceti de doi ani de zile. Eu am semnalat faptul ca ii
dati current lui asta. De doi ani de zile consuma curent cat vrea, cum vrea , in ce forma
vrea el. El nu lemne, el nu nimic, are televizor, ce-o avea de incalzit, nu intereseaza …
fara numar. V-am semnalat lucrul asta luna trecuta si am asteptat sa rezolvati. Si n-ati
rezolvat nimic pana la ora asta. Domnul primar ii raspunde ca a rezolvat, baiatul
respectiv a inceput sa plateasca. In fiecare luna i se va stabili cat are sa plateasca, s-a
inregistrat contoarul , s-a fotografiat, pentru a nu mai fi discutii .
D-lMusca:”Sa plateasca, desi ma indoiesc ca este corect si asa. Eu mi-am facut datoria,
am semnalat lucrurile, o sa sesizez in continuare organele indreptatite, o iau de la nivelul
cel mai jos pana la cel mai mare nivel, o sa aduc si o televiziune care sa filmeze acolo
firul cum merge si vedem noi daca e bine ce faceti, jos palaria . Eu, asta e interesul . Sa
va feresc de rele, sa va ajut sa intrati in legalitate. Bun ! Deci asta una. A doua. Cu

ajutoarele sociale. Puteti sa-l chemati pe baiatul asta, sa-mi spuna si mie care sunt
persoanele care in urma efectuarii …. imi scapa…. anchetei sociale, au fost scosi de la
ajutorul social? Care nu se mai incadreaza,conform sesizarilor mele? Puteti sa-l chemati?
Domnul primar ii raspunde ca au fost scosi cativa, vor mai fi scosi in continuare altii.
D-l Musca:”Deci in sedinta urmatoare, solicit sa vina in scris, lista totala a a
persoanelor , dintre care, uite, astia, la data cutare au fost scosi. Si am spus inca un
lucru: sa vina si sa ne prezinte si noua ce activitatea au desfasurat. Ce activitate au
desfasurat spre exemplu luna asta? Puteti sa-mi spuneti dumneavoastra, daca el nu
vine?”
Domnul primar raspunde ca o parte au desfasurat activitate, nu prea au fost activitati
pe perioada de iarna, vor veni sa efectueze orele in urmatoarele zile, vor incepe la
Pietrisu sa sape santuri unde se va face pavaj la trotuare.
D-lMusca:” Sa inteleg ca luna asta s-a luat banii asa si nu s-a facut nimic. “
Domnul primar raspunde ca au prestat munca in folosul comunitatii, s-a scos gardul
de la terenul de fotbal, pentru ca incepuse sa fie furat intocmai ca si plasele de la
platformele betonate.Primaria a reusit sa recupereze cateva palse ca au fost furate.
Domnul primar spune ca este surprins ca domnii consilieri nu s-au sesizat ca au fost
furate acele plase.
D-l Musca:”Nu suntem noi paznici, domnule ! Am sesizat. Cum sa spun eu de cineva ca a
furat, daca n-am vazut ?”.Al treilea lucru pe care vreau sa il spun este legat de religia in
scoala. Cred ca sunteti la curent cu schimbarea legii. E treaba scolii dar, exista o comisie
care se ocupa de problema asta cu religia, in cadrul consiliului local : comisia de
invatamant , religie, cultura … Da? Daca sunt anumite probleme, comisia vine la
scoala si spune : Doamna directoare ati iesit din aratura. Ia veniti inapoi pe drum . Nu?
Este normal asa. Iar eu am toata responsabilitatea sa sesizez toate lucrurile astea, toate
ilegalitatile, pentru ca sunt consilier local, si mai mult decat ceilalti colegi ai mei, sunt
presedintele comisiei juridice si e in responsabilitatea mea sa fac lucrul asta. De ce va
spun asta? Este treaba scolii, pentru ca legea spune asa, daca ati vazut la televizor, s-au
facut o gramada de discutii pe tema asta. Pana acuma, noi care nu vroiam ca copii nostri
sa faca religia cu popa, religia ortodoxa, faceam o cerere prin care solicitam ca, copilul
meu sa nu participle la orele de religie. Nu participa la orele de religie, i se asigura
protectie pe timpul orei respective, pentru ca sunt obligati sa ii asigure protectie , sa nu i
se intample ceva copilului si nu i se incheie media pentru materia respectiva, pentru ca
nu o face. Ei…. De data asta, lucrurile s-au schimbat. Legea spune asa: Cei care vor sa
faca religie, trebuie sa faca cerere. Ati auzit la televizor ? Bun. Si atunci explicati-mi si
mie. Copilului meu i s-a dat o cerere, tip, de la scoala, pe care s-o completeze, in care
spune acolo: mentionez ca doresc participarea fiicei/ fiului meu la orele de religie ale
cultului…. Ce se intampla? Se intampla in felul urmator: Este o lucratura si aici, pentru
ca in cazul in care, multi cetateni, nu fac cerere, din proprie initiativa, potrivit constiintei
lui, nu fac cerere, ca copii lor sa faca religia in scoala, ce se intampla ? Nu mai sunt doi
profesori de religie, sau poate sunt jumate din aia care faceau pana acum. E doar pentru
unul. Unul va fi scos din plata.Iar doamna directoare , sa-i pastreze pe amandoi, sa le dea
bani si unuia si altuia, sa aiba activitate ca pana acum, a facut o cerere tip pe care a dat-o
fiecarui elev, sa semneze parintii, care ei habar au, parintii, multi dintre ei, cum e cu
religia. I-a dat o cerere. Ia bre, completeaza, mama, tata, ca ne-a dat uite sa facem. Deci,
il lasi pe om sa faca, potrivit constiintei lui, nu-l manipulezi tu, cum vrei, cum e
interesul tau. Deci asta vreau. Sa luati in discutie problema aceasta si sa-i spuneti sa-si
vada de treaba, sa lase legea sa functioneze asa cum este ea. Pentru ca in caz contrar, ii

fac o scrisoare de dragoste. O iubesc foarte mult pe doamna directoare. Si eu cand ma
indragostesc, fac scrisori de dragoste, asa . Asa sunt eu. Imi place sa iubesc. E defectul
meu. “
In continuare , domnul primar le arata domnilor consilieri niste dosare, (17 ) si
le spune ca sunt actiuni pe rolul instantei in care primaria are calitatea de parat, obiectul
dosarelor sunt pretentii banesti a doua firme II lazar Petrisor si II Curt Bogdan care au
executat niste lucrari in anul 2012, in baza unor contracte incheiate de catre fostul
primar, si care nu au fost platite.Mai spune ca aceste actiuni in instanta inseamna
plata onorariului avocatului ne care reprezinta, ca sumele cerute sunt foarte mari avand
in vedere ca se solicita si penalitati intarziere pentru neplata la timp.
Domnul consilier Musca Stefan spune ca acele lucrari vor trebui platite, la prima
rectificare bugetara sa se prevada banii sa le platim, poate putem sa platim esalonat,
pentru ca acele cladiri exista, chiar daca sunt de proasta calitate. In opinia dansului si alte
lucrari sunt de proasta calitate si tot s-au platit “ De proasta calitate s-au facut multe
lucruri. Si pe la caminul cultural s-au facut lucruri … si trotuarele astea , vine uite asa,
de zici ce este valurile marii … nu discutam asta.”

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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