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 Incheiat astazi 29.09.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei 

Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt  prezenti sapte  consilieri  din totalul de unsprezece. 

Lipsesc : d-l consilier Stoenescu George – suspendat ca urmare a atacarii in instanta  de 

contencios administrativ  de catre Institutia Prefectului – judetul Giurgiu, a  HCL nr. 

12/2015 privind validarea mandatului de consilier, d-na  consilier Anghel Stela – din 

motive de sanatate si nemotivat d-nii consilieri Gheta Adrian si Turmac  Mihaita Razvan 

Daniel. 

Mai participa  Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani si  delegatul satesc 

al satului Cetatuia - Circoi Costel . 

 Secretarul comunei supune  la vot  procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii 

sedintei ordinare a consiliului local  din data de 31.08.2015, al carui continut este aprobat 

cu unanimitate de voturi. 

Domnul consilier Musca Stefan  spune: ”As vrea sa lamurim odata si problema asta 

cu absentele de la sedintele de consiliu. Constat ca sunt din  ce  in ce mai  dese  si din ce in 

ce mai nemotivate. Nu este legal,  decat in anumite conditii sa fie pontat  o anume 

persoana. Legea spune care sunt conditiile, nu daca am uitat sau daca am eu treaba in curte, 

lasa ca sedinta … si-asa imi iau banii, stau si imi fac treaba. Nu trebuie sa mearga asa.Am 

inteles, a mers o data, a mers de doua ori…., uite  ca eu sunt de vreo cativa ani p-aicea si  

nu-mi amintesc… Spuneti-mi daca am lipsit vreodata eu… si poate c-am avut si eu  

problemele mele  dar am renuntat, stiind ca este sedinta de consiliu si am venit la sedinta 

de consiliu. Asa ca nu  mai trebuie  sa mai tinem cont de asa ceva. Doamna Anghel, da, am 

inteles dar Turmac, Gheta…..N-am nimic impotriva daca este legal si este…..” 

Presedintele de sedinta, d-l Chiosea Vasile Nelu   da citire ordinei de zi, dupa cum 

urmeaza: 

1. PROIECT DE  HOTARARE  privind aprobarea bugetului rectificat al comunei  

Gaujani  pe anul 2015-initiator Primarul comunei Gaujani; 

2. PROIECT  DE HOTARARE  privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita  a 

unui teren in suprafata de 500 mp  teren intravilan  situat in comuna Gaujani. Sat Pietrisu, 

domnului  Radu Marian  -initiator Primarul comunei Gaujani; 

3. PROIECT  DE  HOTARARE privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita  a 

unui teren in suprafata de 300 mp  teren intravilan  situat in comuna Gaujani. Sat Pietrisu, 

doamnei  Petre  Veronica   -initiator Primarul comunei Gaujani; 

4.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  

privind aprobarea bugetului rectificat al comunei  Gaujani  pe anul 2015 ” . Se prezinta pe 

scurt   proiectul de hotarare de catre d-l primar  care explica d-lor consilieri  ca a initiat 



acest proiect,  avand in vedere Actul aditional la contractul de finantare 

nr.11432/23.06.2015 incheat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice si unitatea noastra.  

Comisia economica avizeaza favorabil.  

Comisia juridica  a dat tot aviz favorabil, cu mentiunea ca  au  fost doua  voturi 

“pentru” . 

Comisia   pentru invatamant  avizeaza  favorabil  proiectul de hotarare. 

Domnul   presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare. 

In cuvantul sau, domnul  consilier Bunea Mihai intreaba de ce pentru strazile  care s-

au asfaltat nu s-a luat masura  ca stratul de asfalt sa aiba o latime mai mare, deoarece   dupa 

parerea dansului,  circulatia   se desfasoara cu dificultate daca se intalnesc doua mijloace 

de transport care circula in sensuri diferite. I se raspunde de catre d-l primar ca s-au 

respectat  parametrii  din   proiectul  tehnic, adica de  patru metri  latime, lucrarile au fost 

executate doar pentru banii care s-au alocat pana la aceasta data si vor  continua  cand se  

vor mai aloca bani si  “ nu suntem experti in constructii ca sa apreciem daca lucrarea este 

buna sau nu”    

In cuvantul sau domnul  consilier Musca spune:”Domnu’ primar, nu trebuie sa fii 

expert ca sa realizezi ca  anumite  lucrari sunt de proasta calitate . Dau exemplu, d-aia este 

bine … eu tot vorbesc mereu si vorbesc cam degeaba, dom’ne daca tot ai dat bani  si  ai 

facut o treaba, treaba aia este facuta pentru totdeauna, nu un an,  doi. Pentru ca  oricine a 

vazut trotuarele astea, si la Gaujani si la Pietrisu, v-a dat nota doi. Deci asta nu este treaba. 

Si se vede clar, si daca sunteti sincer, in sinea dumneavoastra, nu trebuie  sa-mi dati un 

raspuns acuma.Va dati seama si apreciati ca nu este o treaba buna. Deci, Mihai asta vrea sa 

spuna si eu il sustin in ideea asta, dom’ne cand se face  o lucrare, daca tot se da banii, daca  

trebuie, dumneavoastra, ca primar, in primul rand, pentru ca noi ce putem  sa facem, 

vorbim in sedintele de consiliu si-atat. Sa tineti legatura  in permanenta cu firma care 

executa lucrarea sa faca treaba asa cum se cuvine. Ei  se uita sa-si ia banii, sa scape repede 

de-aicea, sa  faca cee-o putea, sa plece in alta parte, sa-si ia banii si de-acolo. Si noi 

ramanem cu   treaba  asa cum este facuta - valurile Dunarii si iarba de pe islaz.M-am 

interesat si eu. Lucrarea  asta  de pavaj se face in anumite conditii,  nu mai trebuie sa mai 

rasara iarba printre “biscuiti”. Odata ce au pus biscuitii, trebuie sa  nu mai iasa, sub nici o 

forma, iarba printre   biscuiti. Ceea ce la noi,  s-a-ntamplat.” Domnul viceprimar explica  

faptul ca atunci cand s-a luat  nisip pentru  stratul  de sustinere  s-a luat si putin pamant dar, 

ca  se va administra ierbicid pentru portiunea  cu probleme de acest fel.  

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

de hotarare este votat cu unanimitate,  adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 31/29.09.2015. 

 

Urmatorul punct de pe ordinea de zi  este – “  PROIECT  DE HOTARARE  privind 

aprobarea atribuirii in folosinta gratuita  a unui teren in suprafata de 500 mp  teren 

intravilan  situat in comuna Gaujani,  Sat Pietrisu, domnului  Radu Marian”  

Dupa expunerea de motive, prezentata de d-l primar, comisiile de specialitate  

avizeaza proiectul de hotarare astfel: Comisia economica si comisia  pt. invatamant  

avizeaza favorabil,  comisia juridica  avizeaza cu un vot  “pentru” – Moldoveanu  Lucica 

Mihaela si un vot “impotriva”-Musca  Stefan. 

Domnul  presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare. 

D-l Musca : ” Domnu’ primar, eu am  un punct de vedere aici si nu as vrea sa fiu 

interpretat gresit. Ma adresez dumneavoastra pentru ca sunteti initiatorul proiectului . 

Proiectul asta, din punctual meu de vedere, este ilegal si urmatorul, celalalt cu Petre 



Veronica. Este  ilegal, pentru ca, in conditiile in care  ati citit dumneavoastra si ati formulat 

proiectul de hotarare,   spune in  felul urmator: Se aproba cererea in scopul  construirii unei 

locuinte proprietate personala, in conditiile legii . Legea  permite tinerilor casatoriti  sau 

necasatoriti sa primeasca 500 mp. Mai departe, o alta conditie, articolul doi spune 

“Beneficiarul terenului  aprobat potrivit  art. 1 este obligat sa inceapa construirea  locuintei  

in termen de 1 an  de la data atribuirii  terenului si  sa o  realizeze cu respectarea  

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea  executarii  lucrarilor de constructii’” 

Deci, aici nu este vorba nicidecum  despre asa ceva, in proiectul de hotarare pe care il 

aprobam noi. Stim bine, daca vreti, mergem  la  fata locului si vedem  ca  pe  locurile astea 

sunt déjà construite niste case. “ 

D-l Primar:” Da. Tocmai pentru treaba asta am facut proiectul de hotarare, sa intre in 

legalitate, sa demareze  actele pentru  obtinerea autorizatiei de construire” 

D-l Musca:” Mi-am dat seama, insa  dumneavoastra cu aceasta ocazie, stiti ce faceti? O 

ilegalitate vreti sa o acoperiti cu o alta ilegalitate. Adica ati atribuit  un  teren, fara 

aprobarea consiliului local, deci, in cazul lui Marian,  a fost un demers pentru locul ala. 

Bun. In  orice caz, a iesit din legalitate pentru ca nu a construit intr-un an,  asa cum spune 

legea, dupa aceea a construit  si acuma  vrea sa intre in legalitate…Ideea este ca ceea ce se 

intampla   acolo, este ilegal. Iar la Petre Veronica, mai grav. Niciodata n-a fost pus in 

discutie   problema atribuirii acelui teren. Ghita mi-a spus mie candva, cand s-a apucat  el 

sa  construiasca acolo, cu asa, de la sine,  nu de la sine putere, ca, a zis :” am vorbit cu 

primarul si mi-a dat voie sa construiesc aici”. Eu stiu  ca in mod legal  si  corect, consiliul 

local  trebuie sa  dea  o hotarare in sensul asta. Deci  dumneavoastra stiti foarte bine si asta 

incercati sa   faceti acuma, sa acoperiti greseala  pe care  ati facut-o, nefacand pasii  

necesari,  pe care  eu, cu ani in urma, de multe ori i-am tot spus:<Domnu’ primar aveti  

grija cu astia, cu autorizatiile de constructie>. Va spuneam eu treaba asta? Si 

dumneavoastra si viceprimarului.< Dom’ne  nu-i mai lasati sa construiasca, ca nu este legal 

. Nici o lege din Romania nu va da voie sa faceti asa ceva.  Faceti demersurile necesare, 

trimiteti-le adrese, amendati-i, faceti ce spune legea,  numai nu-i mai lasati sa 

construiasca.> Pentru ca nu este legal  sa construiasca  case fara  autorizatie de constructie. 

Cine vrea sa-si faca  case trebuie  sa-si faca socotelile. Am bani  sa-mi scot si autorizatie? 

Intai imi scot autorizatia de constructie si dupa aceea imi construiesc casa .  Asta este 

procedura si pasii corecti si legali  care trebuiesc facuti. Nu  intai imi fac casa  si vad  eu 

daca oi mai scoate autorizatie, bine, daca nu lasa ca merge si asa, ca  e nea Mitica la  

primarie si ne lasa si-asa, si merge treaba asta. Ei, uite, ca nu mai merge ….” 

D-l Primar:” Casele astea de care vorbiti, domnu’ Musca nu-s de pe vremea mea, sunt dupa 

vremuri construite, deci nu eu  le-am dat voie si nu eu le-am zis sa faca asa. “ 

S-l Musca:” Nu, dar asta, Ghita a construit acum, in mandatul asta. Dar si ceilalti  sunt 

responsabili. Pe timpul tuturor primarilor   si viceprimarilor care au fost   s-a  intamplat 

treaba asta. Ideea este ca nimeni, nici unul dintre  autoritatile publice locale, in ciuda  

presiunilor, nu, a intentiilor  mele bune spunandu-va ca trebuie sa intram in legalitate , m-a 

luat asa… ma tratat… <lasa ba, ca noi avem majoritate in consiliu si facem   noi ce vrem 

noi>. Uite ca nu mai se poate. Trebuie sa fim legali, sa fim corecti,  in Romania se poate 

face dreptate.  “ 

D-l Primar:” Asta dorim, sa-i ajutam sa intre in legalitate…..” 

D-l Musca:” Dumneavoastra faceti  in continuare ce vreti sa faceti,  cum ati procedat si 

pana acuma. In cazul lui Marian pot sa spun  ca sunt de acord,  tinand cont de faptul ca a 

mai avut  o cerere , dar  in cazul lui Petre Veronica eu voi  vota impotriva. Pentru ca n-au 



fost  intocmite documentele, conform legii, la timpul potrivit, pasii necesari, facut 

proiect…. 

D-l Primar:” E obtiunea d-voastra….” 

D-na Moldoveanu:”Parca si  Petre Veronica   facuse o cerere…. 

D-l Musca:” N-a facut…..” 

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

de hotarare este votat cu unanimitate,  adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 32/29.09.2015. 

 

In continuare, se trece  la punctul trei al ordinii de zi” PROIECT  DE  HOTARARE 

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita  a unui teren in suprafata de 300 mp  

teren intravilan  situat in comuna Gaujani. Sat Pietrisu, doamnei  Petre  Veronica   ” 

Dupa expunerea de motive, prezentata de d-l primar, comisiile de specialitate  

avizeaza proiectul de hotarare astfel: Comisia economica si comisia  pt. invatamant  

avizeaza favorabil,  comisia juridica  avizeaza cu un vot  “pentru” – Moldoveanu  Lucica 

Mihaela si un vot “impotriva”-Musca  Stefan. 

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

hotarare este votat cu sase voturi “pentru” si un vot “impotriva”- Musca Stefan. 

 

 La punctul “Diverse “ se inscrie  la cuvant domnul  Bunea Mihai  si  spune ca, legat 

de cele doua proiecte de hotarare, de atribuire de terenuri , trebuia sa fi fost instiintati  toti 

consilierii ca  pe terenurile  respective sunt déjà  construite  case. Secretarul  comunei 

explica ca  asta  se doreste, ca oamenii sa intre in legalitate, cine a  fost la primarie, astfel a 

fost indrumat, sa urmeze pasii necesari in vederea obtinerii autorizatiei. 

D-l Musca :”Doamna  secretar, cand eu vorbeam despre   problemele astea, de-a lungul 

anilor, si spuneam, si dansa a fost,  mi-amintesc  ca nu cu mult timp in urma am spus  

<Domnule primar, puneti-i  sa faca, sa dreaga… Era bine sa faca treaba de la inceput, asa 

cum trebuie .”  

D-l Primar:”Este o greseala  ca nu si-au facut documentele dar, aveau nevoie  de o casa. 

Urmeaza sa-si faca documentele, tot ce trebuie.   

D-l Musca :”Eu va spun ca un om chiar daca  este refuzat,  daca-i spuneti ca legea nu va 

permite  sa-l ajutati sa faca o ilegalitate, el chiar daca se supara,  pentru  un moment, ii va 

trece. Va intelege  ca  in orice tara civilizata  trebuie  sa respecte niste legi. Dar aici n-a fost 

vorba despre asa ceva. A venit,  i-ati ajutat in  tentativa lor de a pacali statul  si 

dumneavoastra <hai ma, lasa, ca merge si asa>  si ei s-au culcat pe o ureche, si-au rezolvat 

treburile si n-au mai facut nimic.” 

D-l Primar:” Daca au venit la mine, n-au venit la mine sau la toti ceilalti primari, toti cei 

care si-au construit case. Nu le-a spus nimeni sa-si construiasca fara autorizatie.   Sa-ti dau 

un exemplu. Cel care a construit casa,  acum,  al lui Jane. A incercat in toate felurile. I.am 

spus ca trebuie sa-si cumpere un teren si sa inceapa procedura pentru autorizatie de 

constructie.  I-am spus ca asa e legea. Si totusi, s-a dus si a construit. In  doua saptamani a 

ridicat-o. “ 

D-l Musca:” Eu am inteles  argumentul d-voastra. Insa nu este  suficient de convingator 

pentru mine, in sensul ca, chiar daca ei s-au incapatanat si au facut  asa, pentru ca asa s-a 

perpetuat, de-a  lungul anilor in comuna Gaujani, asa au invatat ei ca toti primarii n-au fost 

corecti, asa au vrut ei , s-au spalat cu toti pe cap, rudarii   ca  in special ei au facut…” 

D-l Primar:” Nu numai rudarii au  construit  case. Daca au construit numai ei, sa stiti ca 

chiar ii apreciez ca si-au construit. Pentru ca au muncit, au castigat un ban  . Dar cati  

romani nu si-au construit?...” 



D-l Musca:” Lasati-ma cu munca lor…. Nu e treaba noastra …. Ca i-au muncit , ca i-au 

furat…. Ceea ce  ar  fi trebuit sa faceti d-voastra in cazul  in care ei nu veneau sa  isi  

scoata autorizatii… Dom’ne, ati trecut de atatea ori prin Pietrisu, ati vazut ca se ridica niste 

case, ca  stiati, ca sunteti in fiecare zi la serviciu si  n-a venit nimeni sa-si scoata autorizatie 

de constructie.  Aveati viceprimarul  care se ocupa de problema asta, intra in atributiunile 

lui personale, in fisa  postului, <ba i-a du-te  si bate la poarta lor   si intreaba-i  cum si-au 

construit casa. Trebuie sa va scoateti autorizatie,  fiti atenti ca nu se poate> si te duci si azi 

si te duci si maine si-i dai amenda   si faci ce depinde… Nati facut asa ceva.  ” 

D-l Viceprimar:” am facut…” 

D-l Musca:” Ati facut acum… 

D-l Primar:”Sa-i duce  in instanta, sa-i demoleze casa?” 

D-l Musca:”Nu.  Sa-i ajutati sa-si continuie lucrarile…” 

D-l Primar:”Ajungeam in instanta  si  primeau o hotarare sa-i demoleze casa. “ 

D-l Musca:”L-ati vazut ca se apuca de constructie, …in instanta aia  impune…” 

D-l Musca:” Stiti ce verdict s-a dat in instanta  la  constructia pe care a facut-o matusa  d-

voastra? Stiti ca au fost atatea probleme , ca am ajuns in instanta ca trebuia sa platesc eu 

niste milioane  amenda? Dumneavoastra credeti ca mie mi-a venit bine ca sa duc o  batrana 

de 83 de ani la o instanta , sa o dau in judecata ?Credeti ca mi-a venit  bine ?” 

D-l Musca:” Asta e legea…..” 

D-l Primar :” Stiti  ce s-a intamplat. I s-a dat amenda la batrana aia, 500 lei. Si n-a mai scos 

nici o autorizatie de constructie . “ 

D-l Musca:”Cand e vorba de legalitate, lasam omenia la o parte. Daca asta spune legea,  

asta trebuie sa faci. Adica legea e numai pentru unii si pentru altii nu? Ca au gura mare sau 

ca zic ei ca   nu voteaza? Poate sa nu voteze, care e problema ? 

D-l Primar:” De cand sunt eu primar, s-au construit trei case .  Si cu astea trei case, ca  

probabil s-au adunat vreo doua voturi,  ca  aia   care au construit sunt in strainatate, sigur 

ajung primar. “ 

D-l Musca:” Sunt mai multe, nu sunt trei, asta e… Nu trebuia sa fie deloc. Daca 

dumneavoastra erati corect  …. Stiti ca s-au demolat case, in tara, la cei care au facut asa, 

si oameni  importanti… Daca nu intelegi ca trebuie sa respecti legea,  te facem noi s-o 

respecti, obligat . Nu asa.  Nu se face asa. Faceti cum credeti. Eu  am  vorbit si vorbesc ori 

de cate ori este cazul, treaba dumneavoastra. “  

 

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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