ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.10.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt prezenti zece din cei unsprezece consilieri alesi .
Mai participa Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani si delegatul satesc
al satului Cetatuia - Circoi Costel . De asemenea asista la sedinta, din proprie initiativa,
domnul Pietrosaneanu Ion cetatean al comunei Gaujani .
Secretarul comunei supune la vot procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii
sedintei ordinare a consiliului local din data de 29.09.2015, al carui continut este aprobat
cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, d-l Chiosea Vasile Nelu da citire ordinei de zi, dupa cum
urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie pentru inchiriere a unui teren in
suprafata de 200 mp situat in satul Pietrisu, comuna Gaujani(aferent imobilului Scoala
Generala din Pietrisu) apartinand domeniului public al comunei
2. Diverse;
Inainte de aprobarea ordinei de zi, presedintele de sedinta anunta ca domnul primar
doreste sa suplimenteze ordinea de zi cu inca un proiect de hotarare, astfel :
“Proiect de hotarare privind alocarea unei sume in vederea organizarii Pomului de
Craciun pentru copii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează
în comuna Găujani”.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi suplimentata care este
aprobata cu unanimitate de voturi.
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 scoaterea la licitatie pentru inchiriere a unui teren in suprafata de 200 mp situat in
satul Pietrisu, comuna Gaujani(aferent imobilului Scoala Generala din Pietrisu)
apartinand domeniului public al comunei ” . 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
cererea d-lui Petrosaneanu Ion care doreste sa inchirieze o suprafata de cca 200 mp din
terenul afferent constructiei scoliii din satul Pietrisu.
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare .
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare.
In cuvantul sau, domnul consilier Musca Stefan spune ca stie foarte bine situatia,
cunoaste faptul ca domnul Pietrosaneanu Ion are o curte foarte mica, il cunoaste
personal foarte bine pe domnul Pietrosaneanu, stie ca este dispus sa faca treaba, este
transparent, va plati taxele pe care le va avea impuse. Mai spune ca va vota “pentru”
proiectul de hotarare pentru ca intotdeauna a fost de acord cu oamenii care vor sa faca

treaba , ii va ajuta in continuare indiferent ca sunt din Pietrisu, Gaujani sau Cetatuia si va
fi impotriva hotilor si lenesilor.
In cuvantul sau d-na consilier Moldoveanu Lucica spune ca nu este impotriva
proiectului de hotarare, nu vrea sa fie inteleasa gresit dar, terenul este din domeniul
public, apartine scolii si nu doreste sa fie probleme, nefiind aviz de la Ministerul
Educatiei.Il asigura pe domnul Pietrosaneanu ca doreste sa il ajute dar totodata doreste ca
totul sa se faca in mod corect.
Domnul consilier Bunea Mihai spune ca si dansul va fi de accord cu conditia ca
doamna director al scolii sa faca dovada ca Ministerul Educatieii este de accord cu
schimbarea destinatiei terenului.
In continuare domnul consilier Musca Stefan intreaba:” Cine a facut proiectul de
hotarare? Domnule primar, dumneavoastra faceti proiecte de hotarare ilegale? “, “ Votati
cum vreti. Ne place cand face curatenie cineva iar cand trebuie sa dam o mana de ajutor
nu mai vrem “.
Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot proiectul
de hotarare este votat cu trei voturi “pentru”: Musca Stefan, Geadau Liviu Marian si Gheta
Adrian Petrisor , un vot “impotriva”- Chiosea Vasile Nelu si sase ”abtinere”- Bunea
Mihai, Turmac Mihaita, Moldoveanu Lucica, Anghel Stela, Taranu Victor si Soare Marin .
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este – “Proiect de hotarare privind alocarea
unei sume in vederea organizarii Pomului de Craciun pentru copii din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează în comuna Găujani”
Dupa expunerea de motive, 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 proiectul de
hotarare este votat cu unanimitate, adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 34/30.10.2015.
La punctul “Diverse” se inscrie la cuvant domnul consilier Musca Stefan si spune
ca a fost chemat la domiciliul domnului Marin Zaharia din satul Pietrisu( acesta fiind in
varsta si neputandu-se deplasa) care i-a aratat ca in urma lucrarilor de reabilitare
efectuate, prin pietruirea ulitei, a aparut o problema in sensul ca apa pluviala se scurge in
curtea sa, afectandu-i astfel casa de locuit. Domnul consilier solicita sa fie curatat santul
de langa drum astfel incat apa sa fie drenata cum trebuie si sa nu mai fie astfel de
probleme . I se raspunde de catre d-l primar ca s-au mai facut lucrari in acel loc, se va mai
incerca inca odata pentru remedierea situatiei nedorite .
Nemaifiind puncte de dezbatut pe ordinea de zi presedintele de sedinta declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Gaujani.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nelu Vasile CHIOSEA

SECRETAR,
Ioana Doina GRAMA

