ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.06.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt prezenti 10 din cei 11 consilieri locali in
functie.Lipseste motivat d-l consilier 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 in data de 26.05.2015, al carui continut este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, d-na Moldoveanu Lucica Mihaela da citire ordinei de zi,
dupa cum urmeaza:
1. PROIECT DE HOTARARE prin care se ia act de situatia aparuta ca urmare a
incetarii inainte de termen a mandatului de consilier al lui Radu Ionel –Eduard si se declara
vacant locul de consilier in cadrul Consiliului Local Gaujani -initiator Primarul comunei
Gaujani;
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului rectificat al comunei
Gaujani pe anul 2015-initiator Primarul comunei Gaujani;
3. 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 prin care se ia act de situatia aparuta ca urmare a incetarii inainte de termen
a mandatului de consilier al lui Radu Ionel –Eduard si se declara vacant locul de consilier
in cadrul Consiliului Local Gaujani” . Se prezinta pe scurt proiectul de hotarare de catre
d-l primar care explica d-lor consilieri ca a initiat acest proiect, urmare referatului privind
verificarea legalitatii hotararilor adoptate
nr. 6575/15.05.2015 emis de Institutia
Prefectului- judetul Giurgiu, in care se spune ca prin adoptarea HCL nr. 11/2015,
Consiliul Local Gaujani a contractat practic dispozitiile legale si a adoptat un singur
act administrativ in loc de doua. S-a declarat vacant locul de consilier fara ca acestuia sa
ii fi incetat anterior mandatul printr-o hotarare constatatoare distincta a consiliului local
si fara a avea la baza propunerea presedintelui de sedinta caruia i-a fost adresata demisia
d-lui consilier Radu Ionel Eduard. Inscrisul respectiv nu are rezolutia presedintelui de
sedinta astfel ca acesta din urma nu si-ar fi indeplinit obligatia ce ii revenea, conform
legii.
Comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Doamna presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare.
In cuvantul sau, domnul consilier Musca Stefan, spune: ” De trei luni il vacantati pe
asta, il tot vacantati, il mai vacantati de multe ori? Vacantati-l.”

Supus la vot, proiectul de hotarare este votat in unanimitate.
D-l consilier Musca :” Ce am putea sa spunem? Tot suntem pentru vacantare de vreo
trei luni. Tot suntem.”
Se trece la dezbaterea urmatorului punct de pe ordinea de zi – “. PROIECT DE
HOTARARE privind aprobarea bugetului rectificat al comunei Gaujani pe anul 2015”
In expunerea de motive, d-l primar arata ca a initiat acest proiect,
urmare
semnarii Contractului de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala, nr.
2460/25.06.2015, pentru realizarea obiectivului de investitii “ Modernizare drumuri
comunale si stradale in satele Cetatuia, Gaujani si Pietrisu”. In baza acestui contract,
incheiat de Comuna Gaujani cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, pentru realizarea obiectivului mai sus amintit, a carui valoare totala este de
9.558.000 lei, se acorda o finantare in suma de 268.724,55 lei. Obiectivul de investitii
urmeaza a se finanta esalonat, pe ani, in functie de alocatiile bugetare anuale . Pentru
acest lucru trebuie prevazut in lista de investitii acest obiectiv si suplimentata cu suma de
de 268.724,55 lei sectiunea de dezvoltare a bugetului.Aceste modificari au fost
evidentiate in anexele proiectului de hotarare.
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Doamna presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare.
Domnul consilier Musca Stefan solicita mai multe informatii spunand: “Puteti sa ne
detaliati?”. In continuare d-l primar explica domnilor consilieri ca in anul 2014, s-a alocat
de la Ministerul Dezvoltarii pentru realizarea obiectivului patru miliarde lei vechi si suma
nu a fost cheltuita in totalitate intrucat suma a fost alocata prea tarziu si o parte din bani au
fost virati inapoi.
D-l consilier Bunea intreaba de ce se tergiverseaza atat de mult . D-l primar ii
raspunde ca banii se dau, in functie de prevederile bugetare anuale ale ministerului in
cauza, in conformitate cu OG nr. 28/2013 si de asemenea ca firma care va executa
lucrarea a fost anuntata.
D-l Musca :” Firma ar fi trebuit sa se grabeasca, tinand cont ca a venit iarna, n-a mai facut,
banii au mers inapoi si acuma i-a dat din nou ca sa poata sa faca treaba. Daca mai asteapta
nitel, va veni iarna iar si mai trebuie sa mai aprobam o data la anu. Facem ca domnul
Pietroseneanu. Ii dam inapoi”.
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. 24/30.06.2015.
La punctul “ Diverse”, se inscrie la cuvant domnul consilier Musca Stefan care
spune:” V-am rugat sa-mi dati si mie o lista cu astia de la ajutorul social.”
D-l primar:” Da, e afisata pe hol, la avizier.”
D-l Musca :” Pai este afisata , dar, faceti-mi o copie”
D-l Primar:” Ia-o pe aia de acolo”
D-l Musca:” Si inca un lucru pe care vroiam sa il intreb. Cine i-a dat voie lui Nicu Deloiu
sa vina sa are, de fapt, n-a mai apucat sa are, sa brazdeze, niste teren din islazul comunal
de la Pietrisu?”
I se raspunde de catre d-l primar ca
firmle care au in arenda terenul
Asezamintelelor Brancovenesti – Biserica Domnita Balasa, proprietara de drept a
suprafetei de 828 ha pe teritoriul administrativ al comunei, au facut niste bornari, pe baza
coordonatelor
reesite in urma intabularii. Mai spune ca acel teren nu face parte din
islazul comunal.

D-l Musca :”Daca eu am fost in balta si el era acolo? Asa si? Ce a cautat sa vina acolo?”
D-l Primar:” Pai era terenul concesionat de el “
D-l Musca:” Cand s-a facut treaba asta?” (referitor la intabulare)
D-l Primar. :” Anul trecut…”
D-l Musca:” Anul trecut? “
D-l Primar. :” Deci de la ADS, Domeniile Brancovenesti au castigat 828 de hectare de
pamant si au fost pusi in posesie ….”
D-l Musca:” Si era pana unde este semanat porumb acuma. Si a venit si-a brazdat inca pana
la drum, aici… ”
D-l Primar:” Nu… Mai erau inca vreo cinci hectare. … Au aflat chiar la APIA, ca nu le
iesea suprafata… De asta au facut bornarea…”
D-l Musca :” Si nu trebuia sa ne informati si pe noi, sa ne spuneti si noua, ca suntem si noi
de acolo si islazul este al nostru…
D-l Primar:” In momentul ala cand persoana respectiva..
D-l Musca:”….. Bai, fratilor, uite au aparut niste acte … ca sa nu fie probleme… ca tot
vorbesc de transparenta eu mereu. Bai, uite asa, au aparut niste docmente , acuma, mai
trebuie sa mai ia cinci hectare, ca sa stiti si voi. Vine asa, care cum se trezeste, ca are
acte…”
D-l Primar:” Acel teren nu este luat din islaz. Chestiunea este in felul urmator. Terenul ala
a fost tot timpul in administrarea Agrozootehnica Vedea dar, astia nu au stiut de capul
lor. Asemenea suprafata aia cu teren cultivata cu lucerna de Musca, Rosca…. Acelasi
lucru….”
D-l Musca:” Da, bine, de aia stiu…”
D-l Primar:” Acelasi lucru. Acum ei au descoperit ca asta este pamantul lor….”
D-l Musca:” Si mai are de descoperit? Probabil mai are…..”
D-l Primar:” Nu are cum, ca se descopera la APIA. Ca terenul celalalt din islaz apartine
comunei Pietrosani.
D-l Musca:” Da, bine, stim asta…”
D-l Primar:”S-a
venit si cu reprezentant de la OCPI care, practic, a facut
intabularea……Aceeasi problema am discutat-o si cu Musca, celalalt. Voi veniti cu
pretentie la chestia asta, ca chipurile e al vostru. Dar, n-a fost al vostru. Voi v-ati folosit de
el pana acum, Si acum, cand omul intra in posesia lui, legala, categoric ca iti vine pe dos.
Dar ca l-ai folosit atatia ani, asta nu se mai pune. …”
D-na Moldoveanu:” Asta e discutie veche, stiti?...”
D-l Primar;” Nu, e o alta suprafata…”
D-l Musca:” E o alta suprafata…”
D-na Moldoveanu: “ Pai si aia era. Nu stiti ca din cauza IAS-ului, le-a dat voie la
oamenii de la Pietrisu… Din discutiile pe care le aveam noi, sa le lase la oamenii, ca
aveau acolo. Si acum, cand s-a venit….”
D-l Musca:” Stiu eu despre ce zici tu, dar, nu….”
D-l Primar:” Au facut treaba asta pentru ca la APIA au observat ca nu au toata suprafata.
Era mai bine sa fi reusit ca terenul ala sa fi fost pentru Pietrisu…”
D-l Musca:” Era bine, daca faceati demersurile… “
D-l Primar:” Demersurile au fost facute dar, cand s-au gasit documente justificative pentru
Pietrisu, era tardiva treaba…
D-na Moldoveanu:” Pentru ca deja se facuse delimitarea…”
D-l Primar:” Cu hotarul , oricum , ne judecam in continuare…”

D-l Musca:” Faci ce faci, ai documente ca a fost al lui Pietrisu, ai tot , trebuie sa te zbati
pentru treaba asta. Daca astepti sa se rezolve asa, de la sine, nu se va rezolva niciodata
treaba…. “
D-l Primar:” Nu e chestia asta. Suntem in instanta cu proces pentru hotar, a fost implicate
si Prefectura Giurgiu si Prefectura Teleorman pentru ca este limita de hotar nu numai intre
localitati dat si intre judete, a delegat instanta un expert, a venit, a luat cateva informatii,
nu a intocmit raportul, a fost delegat un alt expert. Noi avem documentatie…..”
D-l Musca:” Deci nu puteti sa fortati lucrurile , sa vedeti ce se rezolva ?”
D-l Primar. Tot ce a depins de noi, s-a facut. Am depus documentatia…”
D-l Musca:” Nu este normal ca un teren care este al nostru, care a fost, ca stiti bine ca
ne-ati aratat aici documentul ala ….”
D-l Primar:” Da, bineinteles, il avem si acum…”
D-l Musca:” Din 29, sau nu mai stiu de cand…., de cand i se spunea Stirbei-Voda lui
Pietrisu…”
D-l Primar:” Vedeti care e treaba? Nici Pietrosani nu a actionat in nici un fel asupra la
terenul asta .”
D-l Musca:” Pai n-are nici un interes…”
D-l Primar:”Ba, avea interes. “
D-l Musca :” Pai daca e trecut la ei, ce interes sa aiba?”
D-l Primar:” Sa il ia”
D-na Moldoveanu:” Pai nu-l declara la APIA?”
D-l Bunea :” Pai si atunci ce statut are? “
D-l Musca:” Pentru mine este neclara situatia si mie mis e pare necurata. Nu vreau sa mai
scarm dar , va spun ca este neclara situatia.”
D-l Primar:” Pentru ei , care pasuneaza acolo, este clara situatia.”
D-l Musca :” Pentru ei, ca isi iau banii in continuare”
D-l consilier Bunea Mihai intreaba daca primaria are un contract cu vreo firma care sa
deszapezeasca localitatea pe timp de iarna. D-l Primar ii raspunde ca a fost o conventie cu
o firma, s-a platit ceva, intr-un an, dar ca de atunci aceasta operatiune se face voluntar.
D-l Musca aduce in discutie si problema gunoaielor
din depozitele necontrolate si
spune ca ar mai trebui facut un pic de ordine si de asemenea ca trebuie informati cetatenii
carora le mor animalele sa nu le mai arunce la intamplare ca pot izbucni diverse epidemii.
D-l primar ii instiinteaza pe consilieri ca Institutia Prefectului a atacat la instanta de
contencios hotararea Consiliului Local Gaujani nr. 12/1015 privind validarea mandatului
de consilier local al domnului Stoenescu George si ca din aceasta cauza d-l Stoenescu nu
a mai fost convocat la sedinta.
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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