ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29.01.2015 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 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 12.12.2014, 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 executiei bugetare aferente anului
2014 si a acoperirii definitive din excedentul bugetului local al UAT Gaujani pe anul
2014 , a deficitului sectiunii de dezvoltare;
2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru pentru
întocmirea inventarului reactualizat si reevaluat al bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Gaujani;
3. Proiect de hotarare privind reorganizarea reţelei şcolare de învăţământ
preuniversitar la nivelul comunei Găujani, pentru anul şcolar 2015-2016;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Comunei Gaujani pentru
anul 2015;
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 executiei bugetare aferente anului 2014 si a acoperirii
definitive din excedentul bugetului local al UAT Gaujani pe anul 2014 , a deficitului
sectiunii de dezvoltare” . 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, adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 1/29.01.2015 .
La punctul doi al ordinii de zi s-a luat in discutie “Proiect de hotarare privind
constituirea comisiei speciale pentru pentru întocmirea inventarului reactualizat si
reevaluat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gaujani”.

In expunerea de motive, d-l primar arata ca a initiat acest proiect de hotarare
in urma adreselor primite de la Consiliul Judetean Giurgiu prin care ne instiinteaza
ca este nevoie de completarea in mod corespunzator a HG nr. 968/2002 privind
atestarea bunurilor care apartin domeniului public al judetului Giurgiu precum si al
municipiului Giurgiu, oraselor si comunelor din judetul Giurgiu. 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 este bine
de stiut care sunt bunurile domeniului public, ca trebuie constientizati si cetatenii
localitatii ca sunt proprietari , in intravilan, doar pe terenul ingradit, intrucat multi
si-au plantat in fata curtii, pe domeniul public, diversi arbori si arbusti in mod ilegal,
care ingreuneaza interventia echipelor de la Enel si ale altor institutii in cazuri de
urgenta. In continuare d-l consilier apreciaza ca asta afecteaza bunul mers al
comunei, ca e nevoie de sinceritate si de a face lucrurile bine, nu politic.
In cuvantul sau d-l consilier Bunea Mihai intreaba
cine face parte din aceasta
comisie de inventariere si baza legala a numirii acestora. I se raspunde ca la baza
acestor numiri sunt prevederile anexei 1 la HG nr. 548/1999. De asemenea d-l
consilier Bunea intreaba ce se va intampla cu constructiile anexe
ale unor
cetateni, construite chiar pe domeniul public si de asemenea intreba
ca daca
drumurile de exploatare fac parte din domeniul public al comunei , cum se face ca
unii administratori de societati agricole au arat tarlalele astfel incat drumurile
acestea au ajuns de nu se mai poate circula pe ele in sensul ca s-au ingustat foarte
mult .
Nemaifiind discutii, supus la vot proiectul de hotarare este votat cu 10 voturi
“pentru” si o “abtinere”- d-l consilier Bunea Mihai, adoptandu-se astfel hotararea cu
nr. 2/29.01.2015 .
In continuare, se trece la urmatorul punct al ordinii de zi” Proiect de hotarare
privind reorganizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei
Găujani, pentru anul şcolar 2015-2016 ". Domnul primar prezinta proiectul de
hotarare si spune ca, in urma avizului conform nr. 189/15.01.2015, acordat de catre
Inspectoratul Scoalar Judetean, structura unitatilor de invatamant preuniversitar local
la nivelul comunei Gaujani este :Unitatea cu personalitate juridica: Scoala
Gimnaziala “Draghici Davila “ cu nivel de scolarizare prescolar, primar si gimnazial
si o Structura arondata unitatii cu personalitate juridica - Gradinita cu program
normal nr. 1, Pietrisu, cu nivel de scolarizare - prescolar;
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 Gheta Adrian care spune ca nu
intelege de ce trebuie sa se avizeze de catre consiliul local structura de invatamant
atata timp cat Inspectoratul scolar a facut comasarea unitatilor de invatamant fara
acordul consiliului local. Dupa parerea dansului crede ca votand acest proiect de
hotarare s-ar face de ras in fata electoratului. Domnul consilier Musca Stefan in
cuvantul sau spune ca este de acord cu ceea ce a spus colegul dumnealui mai inainte,

a semnat raportul comisiei dar nu este de acord cu proiectul de hotarare in acesta
forma, considera ca elevii din clasele I-IV din Pietrisu trebuia sa mearga in
continuare la scoala din Pietrisu. Mai precizeaza ca este ocazia ca respingand
proiectul de hotarare sa se ajunga la inspectoratul scolar , pentru ca de altfel nici
parintii elevilor nu sunt de acord . De asemenea spune ca are cunostinta ca nu s-a
facut comasarea in localitati unde sunt mai putini copii decat la Pietrisu. Domnul
consilier Turmac Mihaita spune de asemenea ca daca nu se comasau scolile din
satele Gaujani si Pietrisu, prin aducerea elevilor la scoala din Gaujani, nu se ajungea
la ceea ce este astazi, adica scoala din Pietrisu, in care s-a investit destul de mult, sa se
degradeze pe zi ce trece.Domnul consilier Radu Ionel le aminteste colegilor sai ca o
parte dintre elevii nu vin la scoala din motive care se cunosc foarte bine de toti.
Supus la vot proiectul de hotarare obtine 11 voturi “ impotriva” .
Urmatorul punct este “Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
Comunei Gaujani pentru anul 2015”. 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.
Domnul consilier Musca Stefan spune ca are o propunere ca banii alocati
pentru amenajarea unui teren de sport in satul Pietrisu sa fie folositi pentru
reabilitarea cladirii fostei gradinite din Pietrisu, astfel ca sa se poata da o utilitate
salii mai mari din aceasta cladire . “Toti oamenii de buna credinta din sat , nu vor fi
de acord ca acea cladire sa fie demolata, doar rudarii vor fi de acord.” Domnul
consilier Bunea Mihai considera ca suma care a fost prevazuta in buget este prea
mica si nu este suficienta pentru reabilitarea cladirii pe care o propune colegul sau.
Si daca se reabiliteaza partial, intreaba cine se va ocupa de conservarea acesteia , sa
nu se distruga. Si ca daca i se da cladirii o alta folosinta , ar trebui percepute niste
taxe . Domnul primar spune ca acea cladire este insalubra, exista un traport de
expertiza tehnica ce confirma acest lucru, construindu-se terenul de sport, va fi
frecventat de toti tinetii din satul Pietrisu. Mai spune ca este experienta cu cu locatia
reabilitata pentru jocul de tenis, unde s-a distrus totul intr-o luna. Domnul consilier
Radu spune “ sa lasam oamenii sa decida. Daca oamenii vor sa reabilitam cladirea
asa sa fie. Nu sunt de rea vointa. Sa se reabiliteze cladirea . Din suma alocata , un
miliard de lei vechi, cat putem sa facem atata facem . Eu sustin propunerea cu
terenul de sport”. De asemenea ii reaminteste colegului sau Musca Stefan sa nu
mai faca discriminari, in contextual in care acesta a considerat ca numai romanii sunt
oameni de buna cresdinta . Domnul consilier Gheta Adrian spune ca acelei cladiri
trebuie sa i se dea o folosinta tot de activitati culturale pentru ca in opinia
dansului” caminul mai inobileaza putin mintea omului “ , sa se aduca artisti, care sa
sustina spectacole , “ sa se ia legatura cu Giurgiu”.
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare care, supus la vot
este aprobat cu zece voturi pentru si unul mpotriva- d-l consilier Musca Stefan .
La punctul “Diverse” se inscrie la cuvant domnul consilier Musca Stefan care
spune ca este nemultumit de numarul mare de dosare de beneficiari de ajutor social,

la ultima sedinta a fost informat ca sunt 239 de dosare. Unele dintre aceste persoane,
dupa parerea dansului nu ar trebui sa primeasca, pentru ca sunt persoane care au
masini, case bune si alte bunuri. De asemenea spune ca este informat ca sunt
persoane care sunt plecate in strainatate si care nu efectueaza orele in folosul
comunitatii , “ prejudiciind statul de cateva milioane de lei”. Doreste sa se rezolve
aceasta situatie, prin monitorizarea tuturor cazurilor, prezentarea unui raport de
activitate al functionarului de la compartimentul de asistenta sociala si autoritate
tutelara. Tot legat de ajutorul social, spune ca persoanele beneficiare nu efectueaza
orele, va intreba la fiecare sedinta ce activitate au desfasurat in luna respectiva,
intrucat pentru banii pe care ii iau trebuie sa faca ceva . Domnul consilier a incheiat
cuvantul prin solicitarea unui raspuns la aceasta situatie pentru a sti ce are de facut in
continuare.
In cuvantul sau, domnul consilier Bunea Mihai intreaba daca s-a facut ceva
pentru repararea podului de peste garla, deoarece apa trece peste si daca se
intampla ceva rau nu se poate interveni . mai spune ca tubul este infundat de cineva
care are interes . Domnul primar ii raspunde ca pentru repararea podului se va apela
si la ajutorul societatilor comerciale de pe raza localitatii, pentru ca se face o lucrare
mai complexa . Domnul Bunea propune sa se prezinte o situatie a distribuirii
pamantului primariei, si intreaba daca nu e mai bine ca acesta sa fie scos la licitatie.
Domnul consilier Radu
Eduard
aduce in discutie comportamentul
functionarului de la compartimentul Asistenta sociala. Spune ca merg cetatenii la
dansu sa se planga ca acesta ii priveaza de anumite drepturi, neinvatandu-I ce sa
faca, ce documente le sunt necesare . Domnul primar intreaba de ce acesti petenti
nu vin la dansul, atunci cand vin la primarie, sa reclame astfel de lucruri, sau, atunci
cand domnii consilieri iau cunostinta de diverse probleme , de ce nu iau legatura
cu dumnealui. Mai sunt si situatii cand oamenii nu aduc toate documentele necesare
pentru completarea dosarului, pentru ca in general este vorba de dosare de ajutor
social sau de alocatii de sustinere.
Domnul consilier Gheta Adrian in cuvantul sau propune ca pe viitor sa se
acceseze niste proiecte pe fonduri europene pentru ecologizarea garlei Pasarea, sa se
aloce un spatiu in satul Pietrisu pentru medical de familie , deoarece multi cetateni
s-au inscris la un medic ce are cabinetul medical in Pietrosani si un al treilea
subiect- sa se infiinteze un post de electrician pentru problemele care se ivesc la
iluminatul public stradal.
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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