ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25.03.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Gaujani,
judetul Giurgiu, unde sunt prezenti 9 din cei 11 consilieri locali in functie. Lipseste
motivat domnul consilier Geadau Liviu Marian si de asemenea lipseste d-l consilier Radu
Ionel Eduard.
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 25.02.2015 si dupa ce este citit aproximativ jumatate,
doamna consilier Moldoveanu Lucica spune ca nu trebuie sa se mai citeasca in sedinta
procesul verbal pentru ca fiecare dintre consilieri stiu ce au spus, procesul verbal este
afisat la avizier si mai mult este publicat pe site-ul oficial al institutiei si cine doreste il poate
citi de acolo. D-l consilier Bunea spune : “Atunci de ce venim aici? Stam aici toata lumea,
dom’ primar, ca d-aia venim aici, nu, acuma ne grabim. Cand am vrut sa fim alesi
consilieri… Daca stiam….”
D-l Turmac:”Mihai, ia fii atent, care este punctul meu de vedere.Daca ai vorbit ceva in
sedinta, trebuie sa tii minte. Eu nu stiu.Vii la avizier, te uiti, citesti, soliciti o copie dupa el.”
D-l Musca :”Am zis de randul trecut ca nu era necesar pentru ca nicaieri nu scrie ca trebuie
sa ni-l citeasca in sedinta de consiliu. Inteleg, sedinta de consiliu are alt rol, il iei, faci o
copie, il iei acasa, il citesti, faci ce vrei. Dar aicea, suntem pentru cu totul si cu totul alte
probleme…Stim foarte bine, suntem majori, stim ce-am vorbit, nu trebuie sa ne mai spuneti
inc-odata.”
D-l Bunea:” Nu zic nimic, ce sa mai zic. Accept hotararea pe care ati luat-o. Am vazut
acuma cum se lucreaza aici. Cand ne convine ceva, suntem de acord, cand nu ne mai
convine…”
D-na Moldoveanu:” Mihai , toata lumea stim ce am discutat. Stam aicea ca…”
D-l Bunea:” D-na Moldoveanu, va rog sa ma lasati sa-mi duc ideea la capat. Daca nu
vreti sa stati, puteti sa plecati, care e problema? Eu nu tin pe nimeni cu forta aici sa stea sa
asculte . Dar stiu ca s-a luat un vot cand ne-am apucat de treaba. Acum doua luni am votat
intr-un fel si acuma nu mai e valabil ce-am votat atunci.”
D-na Moldoveanu:” Stim ce-am votat , taxa de habitat…”
D-l Bunea:” Eu m-am referit la faptul ca am hotarat sa se citeasca in sedinta procesul verbal.
Eu la asta m-am referit. Daca nu se doreste, nu se doreste. Asta e problema. Nu-l cititi
fratilor…”

Presedintele de sedinta, doamna Anghel Stela supune la vot procesul verbal al sedintei
anterioare, care este aprobat in unanimitate, cu noua voturi “pentru”. In continuare, doamna
presedinte da citire ordinii de zi,dupa cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Gaujani, judetul Giurgiu;
2. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei
numitei Iordan Mirela ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a
Riscurilor al comunei Gaujani, judetul Giurgiu, pe anul 2015;
4. Diverse .
Doamna 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 insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gaujani,
judetul Giurgiu. Dupa prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare si a anexei de catre d-l
primar, se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate.
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Doamna presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare.
Domnul consilier Musca Stefan intreaba ce suprafata au gradinita si scoala de la Pietrisu.
I se raspunde da catre d-l primar ca gradinita are 262 mp constructie si 2200 mp teren
aferent, anul constructiei 1907, valoare 58400 lei iar pentru scoala suprafata construita 465
mp, anul constructiei 1957 si valoare 509100 lei. De asemenea doreste sa stie care sunt
valorile acestor imobile aprobate intr-o hotarare anterioara din anul 2011. I se raspunde
de catre doamna secretar ca i se va pune la dispozitie documentele respective, imediat dupa
sedinta. Domnul consilier Turmac Mihaita spune ca, referitor la drumurile de exploatatie,
este o problema si intreaba daca s-a deplasat cineva in teren sa la vada pentru ca multe
dintre ele sunt desfiintate. Domnul primar ii raspunde ca sunt inscrise toate drumurile care
au fost si in lucrarea de cadastru si ca cele care s-au desfiintat, nu pot fi trecute la categoria
de folosinta arabil.
D-l Bunea:”Dom’ primar, da’ aia cum au putut sa le are si noi ca primarie, care le
gestionam…. "
D-l Gheta:”Trebuie sa ii atentionam, sa ramana drumurile drumuri….care au fost pentru
exploatatie"
D-l Musca:” In mod abuziv au arat"
D-l Primar:”Domnilor asa este, drumurile au ramas acum de doi metri, doi metri si
jumatate, ei au tarlale si pe-o parte si pe alta, tu n-ai pe unde sa circuli….”
D-l Turmac: “ Nu vorbesc de drumurile dintre tarlale dom’ primar. Ma refer la drumurile
principale. Stiti canalul mare? Canalul care duce sus in camp. Pe langa canal era o bucata de
teren care era lasat drum. Nu mai este, s-a desfiintat, e arat pana in canal. Ma refer la
asociatie la Petanca, la Transrapid. A arat pana in canal.”
D-l Bunea:” Toti au arat….”
D-l Turmac:” Drumul iar principal care duce de la fosta groapa de gunoi la canal.Atat mai
e, nici doi metri….”
D-l Gheta:” Si p-ala de la padure… s-a dus aproape pana-n dig…
D-l Turmac:” Nu vorbesc ca a avut el trei parcele si le-a unit. Sunt drumurile care erau
principale. Sa-i notificati, sa le aduceti la cunostinta sa lase drumurile …Se plang oamenii.

Au tras santuri. Trece unul cu caruta si intra in santul ala , nu mai iese de-acolo, nu se
poate.”
D-l Primar:” Alea asa sunt prinse, pe harta, in cadastru, sunt prinse asa, nu avem ce sa le
facem, noi n-avem cum sa le excludem, chiar daca sunt ingustate.”
D-l Bunea: “Cum ei isi permit sa faca treaba asta si eu daca vreau sa fac acuma un sant, un
pic mai departe, la vre-un metru de la gard, la mine, sigur toata lumea va veni si ba, sa
luam masuri…"
D-l Turmac:” Trebuie sa luam masuri. Ar la mine pe ulita , langa gard si ingustez ulita, care
e problema. Care sunt intre tarlale, le stim destul de bine, dar sa lase drumurile principale,
nu se poate ….Deci el se foloseste de drumul ala .Daca a luat doi metri, trei metri…"
D-l Bunea:” La atata suprafata? Se strange ceva pamant. Se strange. Pe care el nu plateste
impozit la alea.Si eu daca nu platesc doi ani…”
D-l Gheta :” Cum se zice la noi Directie, Drecsie…”
D-l Turmac:”Nu mai exista. Aia are trei metri. Am circulat pe terenurile lui Petanca cu
tractorul, ca nu puteam sa merg pe canal. El avea si semanat si eu am mers cu tractorul pacolo. Si atunci ce facem?”
D-l Primar:”Asta o sa fie reversul medaliei”
D-l Turmac:”Nu cred ca o sa fie reversul medaliei. O sa gaseasca un om care e vai de mama
lui si-l ia si la bataie si nu e correct. Deci noi primarie trebuie sa ne facem datoria sa le
aducem la cunostinta ca drumurile care sunt importante si circulabile sa le lase asa cum au
fost, toti, ca e Petanca, ca e cine e…”
D-l Bunea :” Noi d-aia suntem pusi aici , sa facem dreptate nu sa-i lasam p-aia sa se bata
care e mai tare “
D-l Musca:”Probabil ei, oamenii vazand, cred ca asa au gandit, nu ca au vrut neaparat sa-si
largeasca parcelele… ca nu se pricopsesc ei cu un metro de pamant….”
D-l Bunea:” Ei, nu!”
D-l Musca:”Eu mai circul, sunt printre putinii care mai au o palma de pamant la camp.Daca
esti bolnav de inima si-ti vine rau pe camp, mori acolo si nu te mai gaseste nimeni. Nu mai
circula nimeni p-acolo.”
D-na Anghel:” Drecsia noastra, de la Nicu Margean pana la societate. Cum era inainte si
cum arata acum ?”
D-l Bunea:”Daca exista lege, trebuie sa o respectam.”
D-l Turmac:”Daca ne e frica sa adoptam niste reguli.Adica daca eu am calcat cu oile pe
terenul lui Petanca, si ma chemat la politie? Nu am nimic personal cu el, primaria trebuie
sa-i notifice, sa lase drumurile care sunt ale satului, sunt proprietate publica.”
Dl primar:" In baza la ceea ce discutam aici, o sa le facem adrese la fiecare dintre
societatile mari sa se incadreze si sa lase drumurile asa cum sunt.”
Dl Turmac:”Ati vazut drecsia mare ? daca se intalnesc doua carute, nu au loc sa treaca .
D-l Bunea:”Daca drumurile nu le apartin, cu ce drept se fac stapani pe ele?”
D-l Musca : “Ati vazut cand te duci pe sosea de la Cetatuia la Vedea ce frumos arata
acum, ca s-a arat pana langa sosea, fata de cum erau boziile alea de la sosea, zece metri
pana unde incepea tarlaua?Vreau sa spun ca e frumos, arata comuna altfel...”
D-l Bunea :” E frumos dar ai vazut cum balteste apa ca nu se mai duce apa de la brazdele
care le-a tras el? El s-a saltat cu terenul si nu se mai duce apa daca intri cu masina, si cand
ingheata...”
D-na Anghel:” Comisia....”

D-l Bunea:”Daca va grabiti mergem acasa , de ce sa mai stam? “
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
D-na Presedinte:” Mai sunt discutii? Hai Mihaita, zi”
D-l Bunea:”Ce sa mai zic... Ca daca ne grabim.Daca nu ma lasati. Vorbim toti asa in cor
…”
D-l Gheta:” Mihai , o sa faca niste adrese la societatile care au terenuri sa lase drumurile
care sunt circulabile ...”
D-l Bunea:” Incepand cu data de cand ?”.
D-lGheta:” Incepand de acuma”
D-l Bunea:” De la toamna ca acum...”
D-l Gheta:”Intram cu tractorul peste ele.”
D-l Turmac:”Trebuie sa fim constienti ca terenurile alea nu sunt ale lor, sunt luate in
concesiune, ei sunt administratori, le muncesc, terenurile sunt proprietatea oamenilor “
D-lBunea:”Si eu am pamant si mie mi-a oprit din bucata mea ca sa lase drumsi tu vii acuma
si-l ari si-mi lasi mie cat vrei tu si daca ma intalnesc cu el cu masina ... ia-o ma tu mai
imcolo, nu ma bagi pe mine …..”
D-l Turmac:”Are dreptate, s-au intamplat chestii d'astea “
D-l Bunea:”Da el are dreptate, ca eu sunt cu caruta.
D-l Gheta:” Si vorba ta, bucata cu bucata ... se fac hectare”
D-l Bunea:” Sigur!”
D-lTurmac:” La asociatie cine ara capetele lua cei mai multi bani”
Doamna presedinte supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate.
La punctul doi al ordinii de zi s-a luat in discutie “Proiect de hotarare privind
acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei numitei Iordan Mirela ”.
In expunerea de motive, d-l primar arata ca a initiat acest proiect de hotarare in
urma cererii numitei Iordan Mirela care a solicitat un ajutor de urgenta opentru a acoperii
o parte din cheltuielile de transport generate de deplasarea la o clinica din strainatate pentru
fiul sau minor care va suporta o interventie chirurgicala pentru corectarea unor malformatii.
Le mai spune d-lor consilieri ca petenta a anexat si copie dupa externarea din spital unde e
trecut si diagnosticul, ca se cunoste cazul de toata comunitatea. Solicita ca sa ii fie acordat
ajutorul cand primeste invitatia de la fundatia care suporta costul interventiei chirurgicale.
Comisiile cu unanimitate de voturi au avizat favorabil proiectul de hotarare. Doamna
presedinte de sedinta, invita la discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.
In cuvantul sau domnul consilier Musca spune :" Ne pare rau ca nu putem sa
acordam mai mult si lor si altora care au astfel de probleme. Ar fi culmea sa fii impotriva
unui astfel de caz. "
Nu sunt discutii, supus la vot proiectul de hotarare este votat cu unanimitate de
voturi, adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 9/25.03.2015
In continuare, se trece la urmatorul punct al ordinii de zi” Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Gaujani, judetul
Giurgiu, pe anul 2015". Domnul primar prezinta proiectul de hotarare si da citire Planului
de Analiza.
Domnul consilier Musca intervine si spune :” Putem sa facem o paranteza, ca daca trecem
de idee...Ati citit acolo despre responsabilitati si despre faptul ca trebuie informati cei care

incalca legea, in anume sens. Stiu ca viceprimarul se ocupa cu autorizatiile de constructie.
Stiti ca sunt la ora actuala, in constructie anumite cladiri in comuna Gaujani si ca nu au
autorizatie de constructie? In ce baza s-au apucat sa construiasca?
D-l Primar:”Asa cum s-a apucat fiecare sa construiasca, au construit, nici nu e terenul lor,
nici macar proprietatea lor si de- aia autorizatia de constructie nu se poate lua. Noi le-am
mai facut instiintari, stiti si d-voastra ca cu cineva s-a ajuns si in instanta cu problema asta,
asta e situatia”
D-l Musca:”Pai situatia este asta dar ea trebuie sa intre in legalitate si in normalitate. Adica
nu trebuie sa ne culcam pe o ureche ca asa s-a facut intotdeauna si ca asa e situatia. A fost
asa pana acum, de acum inainte nu va mai fi asa, pentru ca e corect si normal sa se respecte
legea. Si eu mi-as dori sa fac o constructie dar, stiti, isi face omul socotelile si vezi daca iti
permite bugetul sa-mi scot autorizatie de constructie? Sa ma duc pe drumuri de multe ori,
sa scot tot felul de acte, dupa aceea sa-mi cumpar materiale si sa-mi fac casa. Nu ma apuc si
fac ca merge la noi asa. Nu merge .Ca pe urma stiti ce se intampla? Daca face unul o
sesizare, o reclamatie, ziceti ca are ceva cu viceprimarul, ca vrea sa-i faca rau. Nu vrea sa-i
faca rau. Vrea sa-i faca bine si celui care construieste si viceprimarului. Pentru ca e normal
si corect ca toate lucrurile sa se desfasoare legal . Cand intelegem noi ca trebuie sa facem
lucrurile sa functioneze? “
D-lPrimar:”S-or indrepta lucrurile si o sa-si scoata si ei documente ca trebuie sa inteleaga ca
trebuie sa intre in legalitate.”
D-na Moldoveanu:” Ganditi-va si voi ca numai drumurile astea...Voi stiti cat stau peacolo?”
D-l Musca:” Eu stiu, si pierdere de timp si bani cheltuiti dar... asta este legea “
D-l Bunea:” Legea nu e facuta sa o respecti, legea e facuta sa o fentezi. Asta e conceptia “
D-l Gheta:” Problema este alta . Ca noi am facut, ca am zis ca sunt saraci ca sa le fie bine...
Nu au facut nimic. Nu au avut grija de locul pe care li l-am dat . Sunt multi care ….”
D-lBunea:”Pai faceti-le curat..”
D-l Gheta:”Pai sa ma duc eu sa le fac curatenie?”
D-l Bunea:” Da , daca tot vreti sa faceti o treaba pana la capat…”
D-lGheta:”Noi le-am dat ceva , acolo si nu-si fac curatenie. Asa sunt invatati. Daca le-am
dat, sa tina curatenie….”
D-l Bunea:” Eu stiu consilieri de la noi din primarie care isi depoziteaza gunoiul de grajd,
la poarta, pe domeniul public”.
D-l Gheta:”Pai spune-l lui dom' primar.”
D-l Bunea:” Pai il stie si dom primar si domnul vice il stie. Hai sa fim seriosi. Hai dom'ne
ma intrebati d-voastra pe mine cine e ala ?”
D-l Gheta:” E de la noi de-aicea?”
D-l Bunea:” De la noi din consiliu, da.”
D-l Gheta:” Deci e mai rau ca inainte”
D-l Bunea:” Si-o sa fie si mai bine “
D-l Gheta:” Pe baiatul ala l-a costat o gramada de bani.”
D-l Musca:”Ne mai cititi ceva din plan ? Ziceti mai departe, ca poate mai gasim ceva peacolo”
D-l Bunea:” Ziceti dom primar ca v-ascult.”
In continuare, domnul primar mai citeste din continutul planului de Analiza.
Domnul consilier Musca intervine si spune colegilor dansului:” La cel mai important punct

al ordinii de zi, eu constat ca e cea mai mare indisciplina, cel mai putin interes. Si lucrurile
acestea sunt extrem de importante. “
D-l Bunea:”Doamna presedinta de sedinta sa ne atraga atentia.”
D-l Turmac:” Nu trebuie sa ne atraga atentia . trebuie sa respectam regulamentul ca n-avem
regulament.”
D-a Anghel:”Hai taceti!
D-l Musca:” In afara de lopeti si tarnacoape, ce mai are in dotare primaria pentru
interventie in caz de calamitati?
D-l Primar:”In caz de calamitati primaria nu dispune decat de niste lopeti, galeti, saci de
rafie care sa fie umpluti cu nisip in caz de inundatii...”
D-l Turmac:” Nu suntem noi in situatii d-alea.”
D-l Primar:” Toata logistica o sa o acorde tot inspectoratul pentru situatii de urgenta,
societatile de pe raza comunei”
D-l Bunea:” Pe langa uneltele pe care le-a amintit colegul meu Musca, la primarie, avem si
noi un utilaj, ati uitat de utilajul ala care l-am cumparat noi?”
D-l Primar:”N-am uitat.”
D-l Bunea:”Pai de ce nu-l pomeniti dom’ne? Va raportati tot la tarnacop si lopata ca in
secolul paispe.”
D-l Primar:”Asa e, de atunci or fi facute dar daca si azi le folosim? Si azi nu exista
gospodarie care sa nu aiba un topor”
D-l Musca:” Nu poti sa faci cu toporul ce faci cu tractorul. Fiecare are rolul lui”
D-l Turmac:”Eu propun sa ne cumparam utilaje, masina de pompieri …
D-l Musca:”Instinctoare ….
D-l Primar:” Avem instinctoare la fiecare unitate, pentru scoli, primarie, pentru toate
cladirile care apartin de noi.”
D-na Moldoveanu:”Sa zicem doamne fereste. Acum vine ala cu bomba si s-a terminat”
D-l Gheta:”Problema e la aia care stau la bloc”.
D-l Primar:”Noi trebuie sa avertizam si alarmam populatia, avem aici o sirena o sa
actionam in caz de calamitati in caz de incendii…”
D-na Moldoveanu:”Nicu, facem o paranteza . Ai fost pompier. Trebuie sa stii.”
D-l Musca:” Nu ca nu stiu. Eu intreb de ce ne putem folosi in astfel de situatii ca voi radeti
dar daca ne loveste necazul in astfel de situatii nu stii pe ce sa pui mana. Mai vin si
televiziuni, si intreaba, pana sa vina aia, cu ce ati contribuit d-voastra, logistica, ce ati facut,
cum ati intervenit.? Consiliul local ce ati facut?”
Dl Musca:”Sa stiti ca toate chestiunile astea sunt foarte utile si foarte mult folositoare. Noi
acum le luam, asa …, ca nu s-a intamplat la noi. E bine si propun acum sa instiintati si
scoala sa tina ore de dirigentie cu copii, ore de instruire, sa-i instruiasca in caz de calamitate
ce trebuie sa faca, cum trebuie sa se comporte . Nu era rau sa se organizeze si de primarie,
la nivel de comuna, adunari de instruire a cetatenilor. Pentru ca stiti ce inseamna? O
instruire mai buna inseamna mai multe vieti salvate. In caz de calamitate oamenii nu stiu ce
sa faca.Daca ar fi informati, ar fi mai multe vieti salvate. Noi zicem ca e gluma dar nu e. “
D-l Primar:” Vedeti dumneavoastra ce inseamna o formatie de pompieri. Era buna dar daca
li s-au oferit conditii mai bune. Cat au fost la noi au fost conditii bune dar daca li s-a oferit
in alta parte mai bine? Dar au uitat sa dea publicitatii faptul ca la Colibasi, acolo unde au
sediul acum, au luat foc.

D-l Gheta:” Eu nu stiu de ce ziceau ca nu au conditii ca li s-au creat niste conditii”
D-na Moldoveanu:” Au zis ca nu au garaj. Pana la urma le faceam si garaj.”
D-l Primar:”Vedeti si pe la televizor ca are loc cate un incendiu la cate o biserica, un
restaurant si spun ca s-a distrus tot pana au intervenit pompierii. Acolo, in orase, au
formatiuni de pompieri si tot se intampla. Cel mai bine este sa prevenim astfel de lucruri ca
daca s-a intamplat necazul, cat de repede vin pompierii, tot sunt pagube.
Am participat la doua focuri in Pietrisu. Am fost acolo aproape imediat. Imi aduc aminte,
copil fiind, ca a fuat foc vreo trei case. Nu era formatiune de pompieri, nu erau utilaje si au
sarit toti oamenii cu galeti. Am fost si la Pietrisu, cum va spuneam, la doua incendii si toata
lumea intreba unde sunt pompierii dar nu am vazut unul cu o galeata.”
D-l Musca:”In astfel de cazuri , trebuie sa fie si cineva care se pricepe, pentru ca primul
lucru care trebuie sa-l faci in astfel de situatii este debransarea de la curentul electric si daca
nu faci asta mori acolo, degeaba, pentru ca apa este cel mai bun conductor de energie
electrica si mor oameni curentati.Sa nu mai vorbim ca si in randul celor care fac meseria asta
sunt o gramada de nepriceputi. Am participat la atatea cazuri si erau chiar si subofiteri care
nu stiau nici sa dea drumul la pompa de apa de la masina .”
D-l Bunea:”Asta e societatea . Daca angajam la pompieri o gramada de nepriceputi, asta
avem.”
Doamna presedinte de sedinta solicita avizul comisiilor.Comisiile au avizat favorabil pentru
proiectul de hotarare.Domnul consilier Musca spune:“ Cu mentiunea a ceea ce am spus mai
devreme . Ca oamenii trebuie sa fie mai bine informati, trebuie alocate fonduri pentru
procurarea de materiale, nu trebuie luata in gluma chestiunea asta pentru ca nu in fiecare an
faci lucrul asta. Ai luat o data strictul necesar si stai linistit. Dar daca nu ai facut si vine
necazul, degeaba mai faci , dupa. “
D-l Gheta:”O masina de pompieri proprietatea primariei, nu strica. Puteam sa angajam si
doi pompieri, care puteau fi folositi si la altceva pe aici. “
D-l Turmac:”Nu cumparata dar cel putin donata de cineva… “
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot este votat in
unanimitate adoptandu-se hotararea cu nr. 10 /25.03.2015.
La punctul “Diverse” se inscrie la cuvant domnul consilier Musca si spune:”Randul
trecut am solicitat sa-mi faceti o lista cu toti cei de la ajutorul social, care au ajutor social si o
lista cu cei care au fost scosi de la ajutor, in urma sesizarii mele, in urma anchetelor
sociale.” I se prezinta de catre domnul primar informatiile solicitate si d-l Musca mai
spune:” Vreau sa va spun ca nu trebuie sa va culcati pe-o ureche, ca problema este
rezolvata ….”
D-l Bunea:” Asta este inceputul…”
D-l Musca:”In fiecare luna vor interveni modificari, in sensul ca unii vor mai peca in
Spania, mai iese cate unul in afara legii si atunci vor trebui scosi.”
Domnul primar mai spune ca au fost facute verificari chiar si la cei care au ASF, au fost
gasiti cu bunuri- masini cu o vechime mai mica de 10 ani, au fost debitati si urmeaza sa li
se faca retineri pentru sumele incasate ilegal.
D- Musca spune :”Pai vedeti? Si zic ca are cineva ceva cu ei. Nu are nimeni nimic cu ei.
Legea are cu ei. El vrea sa fure statul de niste bani, care nu sunt ai lui, iar statul vrea sa-si
apere fondurile, bugetul, neacordand niste bani unor persoane care nu ii merita de drept. Si
oamenii trebuie sa inteleaga ca chiar daca uneori adevarul doare, este sanatos. Dupa aia ,
iti prinde bine. Nu mai trebuie sa dai inapoi. Asta e situatia. Ce vrei ? Vrei sa te duci si tu

la puscarie si eu? Poti sa-i spui omului, eu nu pot sa incalc legea pentru tine. Si se supara el
pe moment, ca nu-i vine bine dar dupa aceea….”
Se inscrie la cuvant d-l consilier Bunea care spune ca are cateva intrebari pentru d-l
primar.Daca utilajul primariei (buldoexcavatorul) poate fi inchiriat persoanelor fizice sau
juridice pentru ca dansul asa a auzit. I se raspunde de catre d-l primar ca utilajul nu se
inchiriaza, a fost dat ca si schimb in sensul ca primaria nu mai are angajat autorizat pe
acest utilaj, ca a lucrat cu acesta un particular care a efectuat lucrari pentru primarie si in
contrapartida i-a fost dat utilajul pentru asi efectua niste lucrari in interes propriu. Domnul
consilier Musca intervine si spune ca ar fi bine sa se intituie o taxa rezonabila pentru
inchirierea acestui utilaj de catre cetatenii din comuna care doresc sa execute niste lucrari
minore si carora le-ar folosi acest utilaj, pentru ca in final menirea primariei este de a ajuta
oamenii.Pentru ca daca oamenii ar merge la Giurgiu sa inchirieze un astfel de utilaj, in mod
sigur i-ar costa mai mult. Domnul consilier Bunea spune ca intelege ca pentru dansul nu
se poate sa fie dat sa se foloseasca de utilaj, poate fi dat numai pentru societati, ca dansul a
votat pentru cumpararea acestui utilaj. Domnul Musca mai spune ca nu intelege pozitia
domnului primar. Dun cunostintele dumnealui acel utilaj a fost folosit si pentru alte
persoane si ca ar trebui sa instituim un fel de regula : ori nu facem la nimeni, ori facem
pentru toti. Domnul Bunea spune ca a pus acea intrebare legata de buldoexcavator ca sa se
informeze, sa stie cum stau lucrurile.
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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