PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 30 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Gogoşari pentru luna Ianuarie 2017

La şedinţa de astăzi au fost prezenţi următorii consilieri:
1. Domnul viceprimar si consilier, Rauta Gheorghe;
2. Domnul consilier, Pirvu Iulian;
3. Domnul consilier, Chican Constantin;
4. Doamna consilier, Chiru Mariana;
5. Domnul consilier, Licuta Catalin-George;
6. Domnul consilier, Chira Iulica;
7. Domnul consilier, Plesea Ilie;
8. Doamna consilier, Puiu Maria;
9. Domnul consilier, Tonca Daniel Silviu;
10. Domnul delegat satesc Soava Dumitru.
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 9 consilieri, 2 fiind absenti, respectiv d-nul
Consilier Local, Rosu Catalin Mirel si d-nl Consilier Local Popescu Petrisor, fiind absent motivat.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinara pentru luna Decembrie 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. 01/ 18.01.2017.
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 domnul consilier, Tonca Daniel
Silviu care va prezida lucrările şedinţei de astazi.
Primarul comunei informează consilierii că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi 9 consilieri
locali din totalul de 11 consilieri cât compun consiliul local.
Dupa prezentarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna decembrie 2017 al Consiliului
Local Gogosari, supus la vot se aproba in unanimitate de voturi de toti cei prezenti.
Inainte de prezentarea ordinii de zii se propune suplimentarea cu un proiect de hotarare privind
aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul comunei Gogoşari, pentru anul şcolar 2017-2018.
Domnul preşedinte de şedinţă, Tonca Daniel Silviu deschide lucrările şi prezintă Consiliului local
următoarea ordinea de zi:

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru evaluarea in domeniul

Situatiilor de Urgenta pe anul 2016.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe semestrul II-an 2016, de
evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor si stabilirea masurilor de
optimizare impotriva incendiilor la nivelul com. Gogosari, jud. Giurgiu.
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes
local pe 2017 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele
majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social in conformitate cu Legea
416/2001, privind venitul minim garantat.
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii pe o perioada de 5 ani, a
unui spatiu din cadrul Dispensarului Medical din com. Gogosari, jud. Giurgiu.
5.
Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii în cadrul proiectului “Alimentare cu apă a satului
Izvoru, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu”.
6.
Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii în cadrul proiectului“Reabilitare si Modernizare strazi”.
7.
Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii în cadrul proiectului „ Extindere retea alimentare cu apa com.
Gogosari”.
8.
Diverse.
La punctul unu al ordinii de zi, cu privire la aprobarea Raportului pentru evaluarea in
domeniul Situatiilor de Urgenta pe anul 2016.
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 Raportului pe semestrul II-an 2016, de evaluare a
capacitatii de aparare impotriva incendiilor si stabilirea masurilor de optimizare impotriva
incendiilor la nivelul com. 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 trei de pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de
interes local pe 2017 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele
majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social in conformitate cu Legea
416/2001, privind venitul minim garantat.
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.
La punctul patru al ordinii de zi cu privire la aprobarea concesionarii pe o perioada de 5
ani, a unui spatiu din cadrul Dispensarului Medical din com. Gogosari, jud. Giurgiu.
Initiatorul acestui Proiect de hotarare d-nul primar Daia Danut retrage dupa ordinea de zi
proiectul initiat, deoarece documentatia aferenta nu a fost finalizata.

La punctul cinci al ordinii de zi cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii în cadrul proiectului “Alimentare cu apă a satului
Izvoru, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu”.
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.
La punctul sase al ordinii de zi cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii în cadrul proiectului “Reabilitare si Modernizare
strazi”.
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.
La punctul sapte al ordinii de zi cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii în cadrul proiectului “ Extindere retea alimentare cu
apa com. Gogosari”.
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.
La punctul opt al ordinii de zi cu privire aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul
comunei Gogoşari, pentru anul şcolar 2017-2018.
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 informeaza consilierii locali cu privire la procedura implementarii
unui proiect initiat de Consiliul Judetean Giurgiu avand ca tema Centru de Zi pentru persoane
Varstnice, iar locatia desfasurarii proiectului mai sus mentionat sa o detina fosta scoala a satului
Izvoru , com Gogosari, propunere aprobata de consilieri in unanimitate de toti cei prezenti.
D-nul primar continua prin prezentarea adresei nr. 201.092/19.01.2017 inaintata de catre
Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, prin care face cunoscut aprobarea planului de paza si
achizitionarea unor camere de supraveghere.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Tonca Daniel Silviu

Secretar,
Chelu Elena-Iuliana

