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 Incheiat astazi 27.11.2014 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 30.10.2014, al carui continut 

este aprobat cu unanimitate de voturi. Deoarece, in sedinta  anterioara  s-a propus  

initierea unui proiect de hotarare   privind atribuirea in folosinta  gratuita  a 

imobilului  “clubul tinerilor “ din satul Pietrisu,   Grupului de Initiativa din satul 

Pietrisu, doamna secretar ii informeaza   pe  domnii consilieri ca acest grup de 

initiativa  nu este constituit  juridic pana la aceasta data si conform  legii nu li se 

poate atribui acel imobil.  Urmeaza sa se initieze proiectul de hotarare  la data  la 

care vor fi  legal  constituiti.  

Presedintele de sedinta, d-l  Geadau Liviu Marian   da citire ordinei de zi, 

dupa cum urmeaza: 

1.Proiect de hotarare  privind aprobarea decontării  cheltuielilor de transport 

ale cadrelor didactice pe luna  octombrie  2014- initiator Primarul comunei 

Gaujani;  

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta  în sumă de  

800 lei numitului Faramita Marius- initiator Primarul comunei Gaujani  ;   

3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - initiator 

Primarul comunei Gaujani; 

4.Proiect de hotarare privind alocarea unei sume   in vederea organizarii 

Pomului de Craciun  pentru copiii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

care funcţionează în comuna Găujani - 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 aprobarea decontării  cheltuielilor de transport ale cadrelor 

didactice pe luna  octombrie 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. 42/27.11.2014 . 
  
La punctul doi al ordinii de zi  s-a luat in discutie “Proiect de hotarare 

privind acordarea unui ajutor de urgenta  în sumă de  800 lei numitului Faramita 

Marius”. In expunerea de motive,  domnul primar explica  domnilor consilieri  ca,   

urmare  cererii  numitului  Faramita Marius, domiciliat in comuna Gaujani, sat 

Pietrisu prin care solicita un ajutor de urgenta   pentru   continuarea tratamentului 

medicamentos  postoperatoriu, verificandu-se  documentele atasate  cererii,  din 

care rezulta ca in urma investigatiilor medicale a suportat o  intervenitie 

chirurgicala   si in urma anchetei sociale  efectuate  la domiciliul numitului 

Faramita Marius s-a  constatat  ca  situatia financiara a familiei  este precara, 

singurul venit al familiei   fiind pana in luna octombrie,  salariul mamei,     de  

asistent personal   al sau, dar datorita  complicatiilor aparute in starea sanatatii  

sale,  familia nu a mai putut face demersurile pentru prelungirea certificatului  de 

incadrare in grad  de handicap.Avand in vedere  starea  de sanatate si situatia 

financiara ale acestei familii,  s-a propus   acordarea unui ajutor de urgenta  in 

valoare de 800 lei  in vederea acoperirii  cheltuielilor  efectuate  pentru tratament si 

investigatii  medicale de specialitate pentru  numitul Faramita Marius. 

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. 

Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare,  supus la vot  

proiectul   de hotarare este votat cu unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu 

nr. 43/27.11.2014 . 
 

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

presedintelui de sedinta”. Domnul  primar, expune proiectul de hotarare,  comisiile 

de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare si domnul  

presedinte de sedinta  invita     sa se faca propuneri . 

Doamna   consilier  Moldoveanu Lucica   propune ca  pentru urmatoarele  

trei luni, adica septembrie, octombrie si noiembrie, sedintele  Consiliului  Local al 

comunei Gaujani sa fie conduse de  catre domnul  consilier  Turmac Mihaita 

Razvan Daniel, acesta din urma refuzand propunerea.Domnul consilier Musca  

Stefan    face urmatoarea propunere pentru d-l consilier Gheta Adrian Petrisor.  Se   

supune la vot  propunerea  care este adoptata in unanimitate, adoptandu-se 

Hotararea nr. 34/27.11.2014 de catre Consiliul Local al comunei Gaujani. 

 

La punctul patru  de pe ordinea de zi ” Proiect de hotarare privind alocarea 

unei sume   in vederea organizarii Pomului de Craciun  pentru copiii din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează în comuna Găujani”,  dupa 

citirea proiectului,  nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul 

presedinte   supune la vot  proiectul care este adoptat in unanimitate. 

 



 

 La  “Diverse” se inscrie la cuvant domnul consilier  Bunea Mihai care il 

intreaba pe domnul primar   daca  se mai ocupa cineva  de  activitatile sportive si 

daca    terenul de sport “ va mai fi  pus in circulatie”   intrucatau inceput sa fure   

gardul  de imprejmuire si  mai nou  foloseste  pentru pasunatul animalelor  

diversilor cetateni.Domnul primar ii raspunde ca deocamdata nu   sunt  fonduri 

pentru reabilitarea acestuia,  sa se incerce intr-un fel conservarea sa. In continuare,  

domnul consilier Musca Stefan, intreaba cate dosare de ajutor social sunt  la 

nivelul comunei si  la  raspunsul domnului primar  ca sunt in plata 239  intreaba  

daca totusi nu sunt prea multe.  Domnul  primar Marcu Dumitru, recunoaste ca asa 

este dar, ca persoanele beneficiare corespund cerintelor  legale si explica 

metodologia de acordare a acestora. 

 Domnul  consilier  Gheta Adrian aduce la cunostinta ca salariatul care se 

ocupa  cu intocmirea  dosarelor de ajutor social  nu se comporta  prea frumos cu 

aceste persoane , nu are rabdare sa le explice  si  oamenii sunt nemultumiti. 

Domnul primar    raspunde ca     li se explica  dar ca multi nu inteleg ,  va avea in 

vedere acest aspect  si ca pe viitor nu  se vor mai  confrunta cu aceasta atitudine  

iar petentii vor fi   rezolvati   cu calmul necesar.  Totodata , d-l Gheta aduce iar in 

discutie problema iluminatului public.  Domnul primar  spune ca saptamana 

viitoare se vor remedia aceste  deficiente se se vor mai  monta niste becuri.  

Domnul consilier Gheta  intreaba si despre cladirea   care a facut obiectul unui 

proiect de hotarare prin care s-a solicitat revocarea  unei  hotarari anterioare  prin 

care  se aprobase  demolarea  sa. Domnul primar  ii raspunde ca  se fac demersuri 

pentru obtinerea autorizatiei de demolare.Domnul consilier Musca Stefan   spune 

ca are “alte asteptari” ” asteapt bugetul de anul 2015  sa o renovam”. Domnul 

primar ii raspunde ca acest lucru nu  este  posibil pentru ca   chiar  prin expertiza 

tehnica  efectuata  s-a confirmat   starea cladirii  si  ca este mult mai probabila  

alocarea sumelor pentru  terminarea  constructiei   din curtea scolii  Pietrisu cu 

destinatia  - Gradinita de copii .Domnul primar spune ca isi asuma 

responsabilitatea pentru demersurile facute, va consulta iar cetatenii din satul 

Pietrisu si se vor lua in considerare parerile tuturor.                                                                     

 

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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