ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL
GOGOŞARI

PROCES–VERBAL
încheiat astăzi 30 MAI 2019 cu ocazia ţinerii şedinţei de ORDINARĂ a Consiliului local al comunei
Gogoşari pentru luna MAI 2019
La şedinţa de astăzi au fost prezenţi următorii consilieri:
1. Domnul viceprimar şi consilier, Răuţă Gheorghe
2. Domnul consilier, Chira Iulică;
3. Domnul consilier, Tonca Daniel-Silviu;
4. Doamna consilier, Chiru Mariana;
5. Domnul consilier, Roşu Mirel-Cătălin;
6. Domnul consilier, Chican Constantin;
7. Domnul consilier, Popescu Petrişor;
8. Domnul consilier, Licuţă George-Cătălin;
9. Doamna consilier, Puiu Maria;
10. Domnul consilier, Pîrvu Iulian;
11. Domnul delegat sătesc, Şoavă Dumitru.
Au fost prezenți la şedinţa de astăzi primarul comunei și secretarul delegat al unităţii administrativteritoriale. Nu a lipsit de la şedinţa de astăzi nici un consilier local.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ORDINARĂ pentru luna MAI 2019 în conformitate cu prevederile
art.39, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare la convocarea primarului, prin Dispoziţia nr. 145 / 22.05.2019.
Convocarea la şedinţă s-a făcut în scris fiecărui consilier în parte prin convocator, la care s-a precizat data
ţinerii şedinţei, ora la care va avea loc, locul unde se va desfăşura, precum şi ordinea de zi a acesteia.
Preşedintele de şedinţă ales pentru o perioada de 3 luni este domnul consilier, Popescu Petrișor care
va prezida lucrările şedinţei de astazi.
Primarul comunei informează consilierii că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi toţi consilieri, cât
compun consiliul local.
Domnul preşedinte de şedinţă, Popescu Petrișor deschide lucrările şi prezintă Consiliului local
următoarea ordinea de zi la care toţi consilieri sunt de acord a se discuta fiecare punct de pe ordinea de zi în
parte, urmând a fi discutat şi aprobat separat:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului local
Gogoșari, județul Giurgiu, pe perioada iunie-iulie-august 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din comuna Gogoșari, sat.
Izvoru, jud. Giurgiu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în comuna
Gogoșari, județul Giurgiu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”Construirea unei Platforme de depozitare și gospodărire a
gunoiului de grajd în comuna Gogoșari, județul Giurgiu”.
5. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, cu privire la aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului
local Gogoșari, județul Giurgiu, pe perioada iunie-iulie-august 2019, dnul consilier local, Pîrvu Iulian ia
cuvântul și îl propune pe dnul consilier local, Chira Iulică, supusă la vot propunerea se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.

Se dă citire Hotărârii cu privire la aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului local
Gogoșari, județul Giurgiu, pe perioada iunie-iulie-august 2019, supus la vot se aprobă în unanimitate de
voturi de toţi cei prezenţi.
La al doilea punct al ordinii de zi, cu privire la aprobarea schimbării denumirii unei străzi din comuna
Gogoșari, sat. Izvoru, jud. Giurgiu, supusă la vot se aprobă cu 9 voturi PENTRU, prin următori
consilieri: Răuţă Gheorghe, Chira Iulică, Tonca Daniel-Silviu, Chiru Mariana, Chican Constantin,
Popescu Petrişor, Licuţă George-Cătălin, Puiu Maria și Pîrvu Iulian și un vot ÎMPOTRIVĂ, prin
dnul consilier local, Roșu Cătălin-Mirel.
Se dă citire Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea schimbării denumirii unei străzi din comuna
Gogoșari, sat. Izvoru, jud. Giurgiu, supus la vot se aprobă cu 9 voturi PENTRU, prin următori
consilieri: Răuţă Gheorghe, Chira Iulică, Tonca Daniel-Silviu, Chiru Mariana, Chican Constantin,
Popescu Petrişor, Licuţă George-Cătălin, Puiu Maria și Pîrvu Iulian și un vot ÎMPOTRIVĂ, prin
dnul consilier local, Roșu Cătălin-Mirel.
La al treilea punct al ordinii de zi, cu privire la aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate
în comuna Gogoșari, județul Giurgiu, supusă la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei
prezenţi.
Se dă citire Hotărârii cu privire la aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în comuna
Gogoșari, județul Giurgiu, supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
La al patrulea punct al ordinii de zi, cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construirea unei Platforme de depozitare și gospodărire a
gunoiului de grajd în comuna Gogoșari, județul Giurgiu, supusă la vot se aprobă în unanimitate de voturi
de toţi cei prezenţi.
Se dă citire Hotărârii cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”Construirea unei Platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd
în comuna Gogoșari, județul Giurgiu, supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei
prezenţi.
La punctul diverse, dnul primar, Daia Dănuț ia cuvântul și prezintă adresa înaintată de firma S.C.
SERBEL IMPORT-EXPORT SRL, prin care ne aduce la cunoștință, în urma efectuării unui control la
culturile agricole de pe raza comunei Gogoșari au constatat distrugeri în tarlaua 148 pe o suprafață de
3,50ha. cultivată cu orz de către ciobani din sat și solicită identificarea acestora, în vederea luării de măsuri.
În urma celor arătate mai sus, consilierii locali au stabilit să se identifice ciobani și să le fie trimisă adresă.
În continuare dnul primar, Daia Dănuț ia cuvântul și prezintă cererea dnului, Țârlescu Gheorghe, prin
care solicită să i se acorde în concesiune o suprafață de teren arabil sau pășune, deoarece deține un număr de
150 capete de ovine și caprine. După prezentarea cererii s-a stabilit identificarea terenului care a rămas
neconcesionat, să se întocmească procedura de organizare a scoaterii la licitație și să participe la licitație.
Se dă citire referatului de necesitate întocmit de Școala Gogoșari, prin care solicită unele reparații după
efectuarea controlului ISU Giurgiu, solicitare care a fost aprobată, iar la următoarea rectificare bugetară se
va aloca suma de bani necesară pentru efectuarea reparațiilor.
Dnul primar, Daia Dănuț ia cuvântul și solicită ca până la următarea ședință, fiecare consilier local să
identifice ulițele foarte deteriorate pentru a putea fi pietruite.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Popescu Petrișor

d. Secretar,
Cușneviciu Silvia

