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PROCES VERBAL 

 

 Incheiat astazi 31.08.2015 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 supune  la vot  procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii 

sedintei ordinare a consiliului local  din data de 31.07.2015, 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  privind aprobarea bugetului rectificat al comunei  

Gaujani  pe anul 2015-initiator Primarul comunei Gaujani; 

         2. PROIECT  DE  HOTARARE privind  mandatarea  domnului/ doamnei________ sa 

aprobe in numele si pe seama Consiliului Local  Gaujani, aderarea  comunei Malu din 

judetul Giurgiu la Asociatia de dezvoltare  Intercomunitara „SANATATE ASIGURATA  

PRIN APA CURATA” -initiator Primarul comunei Gaujani; 

3. PROIECT  DE  HOTARARE privind  mandatarea  domnului/ doamnei________ 

sa aprobe  modificarea Statutului si Actul Constitutiv  al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitar „SANATATE ASIGURATA  PRIN APA CURATA” in ceea  ce priveste 

proiectul  „Actiuni de avertizare rapida  pentru reducerea poluarii apei  in regiunea 

transfrontaliera Giurgiu- Ruse”  in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera 

Romania-Bulgaria 2014-2020   -initiator Primarul comunei Gaujani; 

4. PROIECT  DE  HOTARARE privind   alegerea presedintelui de sedinta  -initiator 

Primarul comunei Gaujani; 

5. PROIECT  DE  HOTARARE privind aprobarea  trecerii din domeniul public in 

domeniul privat a imobilului compus din teren in suprafata de 2200 mp si a constructie in 

suprafata de 262 mp, situat in satul Pietrisu” -initiator Primarul comunei Gaujani; 

6. 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  

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,  urmare adresei nr. 33738/05.08.2015 primita de la AJFP Giurgiu,  prin care 

au fost repartizate  23 mii lei pentru trim. III 2015  reprezentand sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata aferente hotararilor judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat si adresei nr. 34637/13.08.2015 primita de la AJFP 



Giurgiu  prin care conform Deciziei nr.10/2015 a Sefului AJFP Giurgiu se comunica 

nivelul maxim de cheltuieli de personal pentru anul 2015 in suma de 1437 mii lei; 

Comisiile  de specialitate avizeaza  favorabil  proiectul de hotarare. 

Doamna  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. 26/31.08.2015. 

 

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

mandatarea  domnului/ doamnei________ sa aprobe in numele si pe seama Consiliului 

Local  Gaujani, aderarea  comunei Malu din judetul Giurgiu la Asociatia de dezvoltare  

Intercomunitara „SANATATE ASIGURATA  PRIN APA CURATA”  

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

avizeaza favorabil proiectul de hotarare. 

Doamna  presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare 

si invita   colegii consilieri  sa faca propuneri. Este propus   sa reprezinte  Consiliul Local 

Gaujani in sedinta AGA,  domnul primar Marcu Dumitru si supus la vot,   proiectul   de 

hotarare este votat  in unanimitate, adoptandu-se hotararea cu nr. 27/31.08.2015. 

 

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

privind  mandatarea  domnului/ doamnei________ sa aprobe  modificarea Statutului si 

Actul Constitutiv  al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar „SANATATE ASIGURATA  

PRIN APA CURATA” in ceea  ce priveste proiectul  „Actiuni de avertizare rapida  pentru 

reducerea poluarii apei  in regiunea transfrontaliera Giurgiu- Ruse”  in cadrul 

Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020”. Si  in cadrul  

acestui proiect  este mandatat   sa reprezinte  Consiliul Local Gaujani in sedinta AGA 

domnul primar Marcu Dumitru, in unanimitate  de voturi. 

 

  Punctul patru   de pe ordinea de zi  este “PROIECT  DE  HOTARARE privind   

alegerea presedintelui de sedinta  ”.Dupa prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare, 

comisia  de specialitate, avizeaza favorabil  acest proiect. Doamna presedinte de sedinta 

invita   colegii consilieri  sa faca propuneri. Domnul  consilier  Turmac Mihaita  propune 

ca presedinte   de sedinta  pentru urmatoarele trei luni sa fie domnul  Chiosea Vasile Nelu. 

Nemaifiind propuneri,   supus la vot,   proiectul   de hotarare este votat  in 

unanimitate, adoptandu-se hotararea cu nr. 29/31.08.2015.   

 

La punctul cinci, se dezbate “ PROIECT  DE  HOTARARE privind aprobarea  

trecerii din domeniul public in domeniul privat a imobilului compus din teren in suprafata 

de 2200 mp si a constructie in suprafata de 262 mp, situat in satul Pietrisu”. In expunerea  

proiectului, domnul primar arata   ca prin Hotararea Consiliului local nr. 24/30.05.2014 s-a 

aprobat demolarea   constructiei  - fosta gradinita  din satul Pietrisu,  parte din  imobilul  

compus din teren curti  constructii  in suprafata de 2200 mp  si constructie in suprafata de 

262 mp.Terenul si constructia apartin domeniului public al comunei, asa cum rezulta din 

anexa nr.20 la HGR nr.968/2002-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Gaujani.Pentru acest obiectiv, institutia noastra a  obtinut Avizul  conform  al 

ministrului  educatiei si cercetarii  stiintifice  pentru schimbarea destinatiei, in vederea 

demolarii . Pentru a putea   continua  investitiile propuse pentru acest amplasament, aceste 

bunuri trebuie scoase din doemniul public si trecute in domeniul privat al comunei. 

Comisia economica avizeaza favorabil.  



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

“pentru” si unul “impotriva”- d-l consilier Musca Stefan. 

Domnul consilier Bunea Mihai, in cuvantul sau  solicita domnului primar sa    

explice     situatia bunurilor, mai exact care sunt bunurile din domeniul privat si care sunt  

cele din domeniul public.Domnul primar,  le expune   domnilor  consilieri,   categoriile de 

bunuri ale comunitatii si situatia lor juridica.   

In cuvantul sau, domnul consilier  Musca Stefan,  spune :”Tinand cont de faptul ca 

motivatia este una care contravine principiilor mele, pe care le-am prezentat  si cu alta 

ocazie  si anume faptului ca, stiti ca eu am facut un proiect de hotarare ca acea constructie 

sa fie  renovata si nu demolata, iar tinand cont ca aceasta hotarare este pentru ca sa fie 

demolata, eu  votez impotriva si  ii rog pe colegii mei, toti aceea care considera ca  vor  sa 

faca un bine cetatenilor din Pietrisu, ca pozitia cetatenilor  este aceea de a face ceva   si nu 

a distruge,  sa voteze impotriva.Din cate imi amintesc eu hotararea asta trebuie sa  treaca  

cu doua treimi, pentru ca este o cladire care priveste patrimoniul. Asa ca nu trebuie sa se 

inspaimante cineva dintre consilieri, sa zica  ca n-avem majoritate si …..Daca cineva 

considera, sa faca potrivit constiintei si sa faca  un bine locuitorilor  satului Pietrisu, eu ii 

sfatuiesc  si  ii indemn cu toata certitudinea sa faca lucrul asta.  Sa voteze impotriva.” 

D-na Moldoveanu:” Stiu ca am votat atunci impotriva dar acum am trecut pe acolo si e o 

paragina “  

D-l Musca:” Paragina era si atunci….” 

D-na Moldoveanu:” Da dar acum nu mai sunt nici usi….” 

D-l Musca:” Pai de cand nu mai sunt usi? “ 

D-an Moldoveanu:” Pai si ce trebuia sa facem?” 

D-l Musca:”S-o renovam. La caminul cultural  ce mai era  cand s-a renovat? Ma rog asta  

este opinia….” 

D-l Soare:”Dl Musca ati exprimat  o parere care, cred ca nu e chiar adevarat. Adica, la 

vointa tuturor cetatenilor din Pietrisu, parca asa ati zis, nu? 

D-l Musca:”Cetatenilor din Pietrisu….” 

D-l Soare:”Asta inseamna ca toti cetatenii  din Pietrisu….” 

D-l Musca:” Cetateni poate sa fie jumatate, 60, 70 %.... Trebuia sa faci o adunare cu 

populatia si sa te convingi, inainte sa faci chestiunea asta . Dumneata poti sa imi spui mie, 

n-ai dovezile concrete, ca toti cetatenii din Pietrisu sunt de  acord   ca sa fie demolat…” 

D-l Soare:” 99,9%” 

D-l Primar:” Asta este. In Pietrisu mai sunt alte constructii care ar putea  sa fie refacute, 

renovate, intretinute mult mai bine decat   sunt acum….” 

D-l Musca:” La ce anume va referiti?” 

D-l Primar:” Scoala, mai este constructia aia care ar trebui repornita  daca tot s-a pornit si 

s-a facut o investitie acolo de  240  mii lei.  Sunt mai de actualitate…” 

D-l Musca:” In ce consta actualitatea, domnule primar, tinand cont de faptul ca elevii sunt 

la scoala la Gaujani?” 

D-l Primar:” Pai atunci  aia  in care mai functioneaza o  sala de gradinita, sa nu o 

intretinem….” 

D-l Musca:” Pai s-a mutat pentru ca nu ati …. Ati distrus-o pe-asta. D-aia ati mutat acolo. 

Dar, stiti bine ca gradinita  functiona aici, jos.” 

D-l Primar:” Dumneavoastra stiti cum functiona gradinita aia acolo. Intr-o  clasa  insalubra. 

A fost insalubra  de cand a fost  constructia aia. Acolo era igrasie  de nedescris…” 

D-l Turmac:” Eu as ruga colegii sa faca apel la memorie   si sa nu abordam  problema 

politic , aici . “ 



D-l Primar:” Am participat mereu , cand se facea o igienizare acolo. Nu aveai ce sa faci…” 

D-l Musca :” Pentru ca niciodata nu s-a alocat o suma de bani consistenta ca sa poata sa 

faca o treaba ca lumea. Ce anume, o reparatie de ce? De un zid care  era darmat intr-un 

colt, sau ce? Asta s-a facut. Aratati-mi mie ce investitie concreta s-a facut   de-a lungul 

anilor acolo?  In afara de un sac de ciment si doua roabe de ….” 

D-l Primar:”La momentul ala asa se facea…”  

D-l Musca:” Cum sa fie salubra  si  ….” 

D-l Primar:” S-a incercat si atunci cand era o sala pentru tineri, acolo. A fost imposibil  sa 

se poata  face ceva. Pentru ca acea constructie nu mai era de reparat. “ 

 Doamna presedinte de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare care este votat cu  

zece voturi “pentru” si un vot “impotriva”- d-l consilier Musca Stefan . 

 La punctul “Diverse “ se inscrie  la cuvant domnul Musca  si spune:”Care mai este  

situatia la ora asta, a  lucrarilor  care s-au efectuat la sala de sport  de la scoala Gaujani? 

I.ati dat ceva din bani   lui Lazar Petrisor pentru lucrarea pe care a facut-o? Nu s-a incheiat 

procesul ? Deci nu stiti care e situatia. “ I se raspunde de catre domnul primar ca   este un 

dosar pe rolul instantei  si nu s-a pronuntat inca o hotarare. 

Dl Musca:” Eu  asteptam acum, fiind  rectificare de buget,  ca  va zbateti sa mai obtineti  

oarece suma,   sa  demarati treaba asta,   pentru ca  v-am spus-o si atunci, v-o spun si acum,  

o spun intotdeauna,  nu este corect, din nici un punct de vedere, nici moral, nici legal  ca o  

firma care efectueaza lucrari  primariei, concrete, cu documente, cu   marturie concreta a    

constructiei respective, care este,  materialul nu l-a dus acasa doamna  Moldoveanu sau 

altcineva,  materialul exista acolo, se vede . Este o suma de  23000 lei.  Eu  am fost la o 

infatisare si am vorbit cu avocatul  lui Lazar Petrisor si omul a spus  ca <suntem dispusi  sa 

renuntam la suma penalitatilor de intarziere  in cazul  in care ne va fi acordata suma  de  

bani  care a fost cheltuita cu materialele si lucrarile  de acolo>”.  

D-na Moldoveanu:” Sa asteptam hotararea. Cum sa-i dai bani, daca ne-a dat in judecata?”  

D-l Musca:” Pai  daca faci dovada   platii, daca omul vede ca esti de buna credinta, el isi  

retrage…” 

D-na Moldoveanu:” Pai am patit-o cu aia cu gunoiul . Va amintiti? Ne-am dus cu factura la 

instanta  si  ne-a pus sa platim iar o suta si ceva de milioane .” 

D-l Musca:”Oricum trebuie sa platesti. Nu poti sa platesti de doua ori. Pai n-ai confirmarea 

ca ai platit? Cum sa platesti de doua ori? Faceti cum  credeti. Eu am spus , pentru ca asa 

este normal si corect  sa ii  platiti omului. Si-a facut omul lucrarea, si-a facut treaba aici, nu 

a venit din capul lui,  trebuie sa fie platit. Eu tin la chestiunea asta, nu mi-e ruda, nu am 

nici o legatura cu el,  n-am  nici un contract cu el, puteti sa verificati. Va  spun ca nu este 

corect.” 

D-l Primar:”Odata  ce sunt procesele in instanta…,  ce se va hotara…” 

D-l Musca:” Problema este ca tocmai de aceea a actionat omul in instanta,  pentru ca nu s-a 

efectuat sau nu s-a facut dovada platii  pana in  momentul asta. Pentru ca daca s-ar fi facut 

dovada platii, printr-o suma,  sa zicem, in  fiecare an ii dadeam cinci sute de milioane, 

acuma, anul urmator cinci sute, in patru ani, terminai si- I dadeai omului banii si scapai   de 

grija.  Pentru ca,  retineti ce va spun. Ajungeti la CEDO, nici o instanta din lumea asta n-o 

sa va dea dreptate,  sa nu-i platiti omului, pentru ca v-a facut treaba. Eu  asa vad lucrurile. 

Cand cineva vine la mine,  in curte si imi face o lucrare, cat de mica, sau cat de mare ar fi 

ea, eu sunt dator sa-i platesc si este normal  sa-i  platesc, pentru ca omul ala  a facut treaba. 

Cam asa stau lucrurile si aici. A venit,  a facut treaba, trebuie platit. Nu trebuie sa ne 

bucuram, sa asteptam ce spune instanta, poate o zice   cumva  sa nu-i platim . Cum sa zica 

instanta sa nu-i platim, daca trebuie sa-i platim? Ganditi acuma, normal. Eu am vazut in 



instanta dosarul cu facturi, cu tot. Eu am fost acolo, am stat, am ascultat, am avut 

curiozitatea asta, feminina.  

Dl consilier Bunea  spune ca  daca sunt probe,  ca s-a cheltuit toata suma, instanta sa 

hotarasca. 

D-l Musca:”Eu am vorbit. Consider ca este si responsabilitatea noastra  sa  rezolvam 

problemele pe care le avem de rezolvat, pentru ca de-aia  suntem aici.      
 

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,                                           SECRETAR, 

     

             Lucica Mihaela MOLDOVEANU                            Ioana  Doina GRAMA 

 

 

 

 


