PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 29.09.2016 septembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
comunei Gogoşari pentru luna Septembrie 2016

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;
Au fost prezenţi la şedinţa de astăzi primarul comunei şi secretarul unităţii administrativteritoriale.
Se efectueaza prezenta nominala de catre secretarul comunei, a membrilor C.L. Gogosari, care
constata ca din totalul de 11 consilieri sunt prezenti 10 consilieri, 1 fiind absent Plesea Ilie.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinara pentru luna septembrie 2016 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. 236/ 21.09.2016.
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 10
consilieri locali , din 11 cât compun consiliul local.
Dupa prezentarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna August 2016 al Consiliului
Local Gogosari, supus la vot se aproba in unanimitate de voturi de toti cei prezenti.
Domnul preşedinte de şedinţă, Chira Iulica deschide lucrările şi prezintă Consiliului local
următoarea ordinea de zi:

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,
rectificat, estimari pe anii 2017-2019, precum si modificarea listei de investitii pe anul
2016 al comunei Gogosari, jud. Giurgiu.
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea virarii de credite bugetare intre capitole.

3.
4.

Proiect de hotarare privind constatarea alegerii delegatului satesc.
Diverse.
La punctul unu al ordinii de zi, cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,

rectificat, estimari pe anii 2017-2019, precum si modificarea listei de investitii pe anul 2016
al comunei Gogosari, jud. 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 doi al ordinii de zi, cu privire la aprobarea virarii de credite bugetare intre

capitole.
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

constatarii alegerii

delegatului satesc.
Se dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, raportului compartimentului de
resort si avizele comisiilor de specialitate.
Supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.

Diverse :
D-nul primar ia cuvantul si prezinta adresa inaintata de Scoala Gogosari prin care solicita
avizul pentru suplimentarea a doua curse respectiv la Ciuvica si la Ferma Gogosari necesara pentru
elevii si prescolari, in urma discutiei purtate de consilieri se aproba suplimentarea transportului
scolar.
Domnul consilier Tonca Daniel Silviu ia cuvantul si propune acordarea unui stimulent pentru
elevii cu rezultate foarte bune, supus la vot propunerea se aproba in unanimitate de voturi de toti cei
prezenti.
D-nul primar ia cuvantul si prezinta cererea numitilor Sima Marin si Berbec Niculae prin care
solicita redenumirea strazilor, in urma dezbaterii acestei propuneri consilieri nu sunt de acord cu
solicitarea acestora.
Domnul primar prezinta adresa inaintata de Consiliul Judetean prin care se solicita amenajarea
de adaposturi pentru cainii fara stapan , consilierii locali au propus ca spatiu de adapost pentru caini
la patulele de la periferia satuluiGogosari.
Domnul primar prezinta adresa inaintata de Postul de Politie Gogosari prin care se face
cunoscuta sesizarea cetatenilor pentru eliberarea izlazului comunal de catre numitii Trifu Valentin
Andrei si Degeratu Titisor care au ocupat in mod abuziv terenul apartinand Consiliului Local,
consilierii locali au propus si aprobat notificarea acestora in vederea eliberarii izlazului comunal.
Domnul primar prezinta oferta inaintata de Telekom , oferta ce pune la dispozitie Sistem de
supravaghere video; sistem exterior sau interior de monitorizare video. Consilierii locali sunt
deacord cu achizitionarea acestora si solicita necesarul pentru fiecare sat, urmand a fii achizitionate
la urmatorea rectificare bugetara.

Domnul consilier Pirvu Iulian ia cuvantul si aduce la cunostinta Consiliului Local faptul ca
pe raza satului Izvoru sunt lasate nesupravegheate animale domestice (porcine), animale ce distrug
gospodariile satenilor dar si producerea de evenimente rutiere.
Domnul consilier Rosu Catalin Mirel ia cuvantul si propune achizitionarea plasei pentu
zapada si amplasarea acesteia in zonele compromise de caderi masive de zapada, evitand inzapezirea
drumului judetean 405 A .
Domnul consilier Tonca Daniel Silviu propune achizitionarea de puieti si plantarea acestora
in zona Tufan, pentru protectia DJ. 504A, in perioada iernii.
Domnul consilier Pirvu Iulica ia cuvantul si aduce la cunostinta Consiliului Local faptul ca
in incinta curtii scolii deseurile se ard si nu sunt depozitate in pubelele special pentru colectare, se
propune achizitionare acestora si se mentioneaza depozitarea deseurilor in locurile special amenajat.

Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Chira Iuluica

Secretar,
Chelu Elena-Iuliana

