PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 28 decembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Gogoşari pentru luna DECEMBRIE 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. Domnul consilier, Licuta Catalin-George;
8. Domnul consilier, Chira Iulica;
9. Domnul consilier, Plesea Ilie;
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, Tonca Daniel Silviu avand si calitatea de Presedinte de sedinta si d-na Consilier
Local Puiu Maria, fiind absent motivat.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinara pentru luna Decembrie 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. 367/ 19.12.2016.
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 domnul consilier, Tonca Daniel Silviu
care fiind absent se alege presedinte de sedinta pentru luna decembrie 2016 d-nul consilier Pirvu
Iulian, propunere facuta de catre domnul consilier local Chira Iulica si aprobata in unanimitate de
voturi de toti cei prezenti.
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 noiembrie 2016 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 introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de
hotarare privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Gogoşari, judeţul
Giurgiu, pentru sedinta ordinara din luna Decembrie 2016.

Domnul preşedinte de şedinţă, Pirvu Iulian deschide lucrările şi prezintă Consiliului local
următoarea ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al
Consiliului local Gogoşari, judeţul Giurgiu, pentru sedinta ordinara din luna
Decembrie 2016 .
1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar pe trim. IV – 2016 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea insolvabilităţii de achitare a
impozitelor, amenzilor şi taxelor locale pentru unele persoane fizice și juridice
de pe raza comunei Gogosari, judeţul Giurgiu .
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții
publice a comunei Gogosari județul Giurgiu, pentru anul 2017.
5.
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizării reţelei şcolare la
nivelul comunei Gogoşari, pentru anul şcolar 2017-2018.
6.
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aderarii comunei Gogosari,
judetul Giurgiu ca membru la Asociatia Comunelor din Romania si la
Patronatul Serviciilor Publice din Romania.
2.

7.

Diverse.
La punctul unu al ordinii de zi, cu privire la aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al

Consiliului local Gogoşari, judeţul Giurgiu, pentru sedinta ordinara din luna Decembrie
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 aprobarea aprobarea contului de încheiere a

exerciţiului bugetar pe trim. IV – 2016 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.
La punctul trei de pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea insolvabilităţii de achitare a

impozitelor, amenzilor şi taxelor locale pentru unele persoane fizice și juridice de pe raza
comunei Gogosari, 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 patru al ordinii de zi cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achiziții

publice a comunei Gogosari județul Giurgiu, pentru anul 2017.

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 cinci al ordinii de zi cu privire la 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.
La punctul sase al ordinii de zi cu privire la aprobarea aderarii comunei Gogosari,

judetul Giurgiu ca membru la Asociatia Comunelor din Romania si la Patronatul
Serviciilor Publice din Romania.
Se dă citire proiectului de hotărâre, in urma discutiilor purtate de consilieri, acestia
nu sunt deacord cu promovarea proiectului de hotarare.
Initiatorul acestui Proiect de hotarare d-nul consilier local Plesea Ilie retrage dupa
ordinea de zi proiectul initiat.
Diverse :
D-nul primar ia cuvantul si prezinta programul de colectarea deseurilor la nivelul Com.
Gogosari, jud. Giurgiu, se va efectua joia de doua ori pe luna.
D-nul primar continua prin prezentarea adresei nr. 1386/19.12.2016, inaintata de catre Biroul
Executor Judecatoresc „Iordache Ramona- Lucia”, prin care face cunoscut intentia de vanzare a
suprafetei de 1,00 ha., teren arabil situat in com. Putineiu, sola 22, parcela 924/1, jud. Giurgiu, avand
ca vecini la N- balta AJVPS, la E- Popescu Elisabeta, la S- arabil Gogosari la V- arabil Gogosari, la
pretul de 4500 euro, intrucat avem calitatea de preemptori, conform Legii nr. 17/2014, in urma
discutiei purtate de consilierii locali, acestia nu sunt deacord cu achizitionarea imobilului.
Domnul Consilier Chira Iulica propune amenajarea corespunzatoare a podului ce delimiteaza
satul Gogosari de terenul arabil extravilan (Podul Trifu).
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Pirvu Iulian

Secretar,
Chelu Elena-Iuliana

