PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 27 octombrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Gogoşari pentru luna OCTOMBRIE 2017
La şedinţa de astăzi au fost prezenţi următorii consilieri:
1. Domnul viceprimar si consilier, Rauta Gheorghe;
2. Domnul consilie Rosu Mirel-Catalin;
3. Domnul consilier, Pirvu Iulian;
4. Domnul consilier, Chican Constantin;
5. Doamna consilier, Chiru Mariana;
6. Domnul consilier, Popescu Petrisor;
7. Doamna consilier, Puiu Maria;
8. Domnul consilier, Licuta Catalin-George;
9. Domnul consilier, Tonca Daniel Silviu;
10. Domnul consilier, Chira Iulica;
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 ordinara pentru luna Octombrie 2017 în conformitate cu
prevederile art. 39, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată la convocarea primarului, prin Dispoziţia nr. 276/ 19.10.2017.
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, Popescu Petrisor
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.
Inainte de prezentarea ordinii de zii, domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a
doua Proiecte noi de Hotarare dupa cum urmeaza: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialiatate al primarului
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.” si “Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. III -2017 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu”, Supuse
la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Dupa prezentarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna Septembrie 2017 al Consiliului
Local Gogosari, supus la vot se aproba in unanimitate de voturi de toti cei prezenti.
Doamnul preşedinte de şedinţă, Popescu Petrisor deschide lucrările şi prezintă Consiliului local
următoarea ordinea de zi:

1.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozetelor si taxelor locale, precum si a taxelor
speciale, pentru anul 2018.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
anul 2018 al aparatului de specialiatate al primarului comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
trim. III – 2017 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
`
4.
Diverse.
La punctul unu al ordinii de zi, cu privire la stabilirea impozetelor si taxelor locale,

precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018.

Se dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, raportului compartimentului de resort si
avizelor comisiilor de specialitate.
Supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
La punctul doi al ordinii de zi, cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2018 al aparatului de specialiatate al primarului comunei Gogoşari,
judeţul Giurgiu.
Se dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, raportului compartimentului de
resort si avizelor comisiilor de specialitate.
Supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
La punctul trei de pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea contului de încheiere a

exerciţiului bugetar pe trim. III – 2017 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.

Se dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, raportului compartimentului de
resort si avizelor comisiilor de specialitate.
Supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Diverse :
D-nul primar ia cuvantul si prezinta cererile nr. 5943/23.10.2017, nr.5943/23.10.2017, nr.
5944/23.10.2017 formulate de Gheorghe Floriana, Murgoci Maria Cristina, Vlad Ioana domiciliate
in com Gogosari, jud. Giurgiu, str. Fundatura Morii prin care solicita pietruirea strazii si montarea
unor lampi pentru iluminarea stradala. In urma discutiilor purtate de consilieri cererile nu au fost
aprobate deoarece in bugetul local nu exista prevedere bugetara.
D-nul primar continua prin prezentarea adresei nr.893/12.10.2017 inaintata de Sc. Gimnaziala
„Marin Gh. Popescu”, com Gogosari prin care solicita sprijin pentru reparatiile acoperisului scolii.
Se dispune achizitionarea unui serviciu in vederea evaluarii lucrarii.
D-nul primar aduce la cunostinta Consiliului Local Gogosari elaborarea unui proiect de hotarare
in vederea aprobarii Amenajamentului Pastoral pentru pasunile com. Gogosari, jud. Giurgiu, iar
diferenta de suprafata care nu a fost inclusa in Amenajament, supusa studiului de oportunitate
necesar inchirierii acesteia. Supusa la vot propunerea se aproba in unanimitate de voturi de toţi cei
prezenţi.
Domnul consilier Pirvu Iulian ia cuvantul si solicita indreptarea unui sector de drum din satul
Draghiceanu.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Consilier local, Popescu Petrisor

Chelu Elena-Iuliana

