PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 05 octombrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a
Consiliului local al comunei Gogoşari pentru luna octombrie 2016

La şedinţa de astăzi au fost prezenţi următorii consilieri:
1. Domnul viceprimar si consilier, Rauta Gheorghe;
2. Domnul consilier, Chira Iulică;
3. Domnul consilier, Tonca Daniel-Silviu;
4. Domnul consilier, Rosu Mirel-Catalin;
5. Domnul consilier, Pirvu Iulian;
6. Domnul consilier, Chican Constantin;
7. Doamna consilier, Chiru Mariana;
8. Domnul consilier, Popescu Petrisor;
9. Doamna consilier, Puiu Maria;
10. Domnul consilier, Licuta Catalin-George;
11. Domnul consilier, Plesea Ilie;

Au fost prezenţi la şedinţa de astăzi primarul comunei şi secretarul unităţii administrativteritoriale. Nu a lipsit de la şedinţa de astăzi nici un consilier local.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară, care a fost convocată de indata pentru luna
Octombrie 2016 în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) şi (4) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată la convocarea primarului, prin
Dispoziţia nr. 240 /29.09.2016.
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 doamnul consilier, Chira Iulica
care va prezida lucrările şedinţei de astazi.
Primarul comunei informează consilierii că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi toti
consilieri locali, cât compun consiliul local.
Doamnul preşedinte de şedinţă, Chira Iulica deschide lucrările şi prezintă Consiliului local
următoarea ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului nr. 386/ADI/16.06.2016, respectiv
cu nr.241/Ecogreen/16.06.2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor prevazute la art. 10, ali.1 din
contract.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modelelor cadru de contracte, dar si
imputernicirea reprezentantului desemnat pentru semnatura contractului.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2017 al aparatului de specialitate al primarului comunei Gogosari, jud.
Giurgiu.
5. Diverse.
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La al doilea punct al ordinii de zi, cu privire la aprobarea tarifelor prevazute la art. 10,

ali.1 din contract.
Se dă citire proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor prevazute la art. 10,
ali.1 din contract. - supus la vot se aprobă cu 10 voturi pentru, respectiv: Rauta Gheorghe,
Chira Iulică, Tonca Daniel-Silviu, Pirvu Iulian, Chican Constantin, Chiru Mariana, Popescu
Petrisor,
Puiu
Maria,
Licuta
Catalin-George,
Plesea
Ilie.
Domnul consilier Rosu Catalin Mirel se abtine.
La al treilea punct pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea aprobarea modelelor cadru

de contracte, dar si imputernicirea reprezentantului desemnat pentru semnatura
contractului.
Se dă citire proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modelelor cadru de contracte,
dar si imputernicirea reprezentantului desemnat pentru semnatura contractului - se aproba
desemnadrea domnului Daia Danut, reprezentant al Consiliului Local Gogosari in vederea
semnarii contractului de prestari servicii cu societatea Ecogreen Construct SRL,- supus la vot
se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Diverse :
Doamna consilier Puiu Maria ia cuvantul si aduce la cunostinta Consiliului Local
necesitatea efectuarii pe Drumul Judetean 504A , Gogosari-Izvoru , atat a marcajelor
corespunzatoare a trecerilor de pietoni cat si a montarea dispozitivelor de reducere a vitezei
pentru prevenirea evenimentelor rutiere.
Domnul consilier Pirvu Iulian propune amenajarea unei platforme betonate la fantana din satul
Draghiceanu si amenajarea unor scari la troita din acelasi sat.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Chira Iulica

Secretar,
Chelu Elena-Iuliana

