PROCES–VERBAL
încheiat astăzi 11 MARTIE 2016 cu ocazia ţinerii şedinţei EXTRAORDINARE a Consiliului
local al comunei Gogoşari pentru luna MARTIE 2016

La şedinţa de astăzi au fost prezenţi următorii consilieri:
1. Domnul viceprimar şi consilier, Răuţă Gheorghe
2. Domnul consilier, Chira Iulică;
3. Domnul consilier, Tonca Daniel-Silviu;
4. Domnul consilier, Ciobanu Ionel;
5. Domnul consilier, Bigan Georgel-Florian;
6. Domnul consilier, Bratoi Marin;
7. Doamna consilier, Chelu Maria;
8. Domnul consilier, Urucu Nelu;
9. Doamna consilier, Puiu Maria;
10. Domnul consilier, Popescu Petrișor;
11. Domnul consilier, Dobre Nicolae;
12. Domnul delegat sătesc, Pîrvu Iulian;
13. Domnul delegat sătesc, Șoavă Dumitru.
Au fost prezenţi la şedinţa de astăzi primarul comunei şi secretarul delegat
al unităţii administrativ-teritoriale. Nu au lipsit de la şedinţa de astăzi nici un
consilier local și nici un delegat sătesc.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară pentru luna MARTIE
2016 în conformitate cu prevederile art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată la
convocarea primarului, prin Dispoziţia nr. 67 / 07.03.2016.
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, Dobre Nicolae care va prezida lucrările şedinţei de astazi.
Primarul comunei informează consilierii că şedinţa este legal constituită
fiind prezenţi toți consilieri, cât compun consiliul local.

După prezentarea proceselor-verbale ale şedinţelor extraordinare și
ordinare din luna FEBRUARIE 2016 ale Consiliului local Gogoşari, supuse
la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi consilierii locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dobre Nicolae deschide lucrările şi
prezintă Consiliului local următoarea ordinea de zi la care toţi consilieri sunt
de acord a se discuta fiecare punct de pe ordinea de zi în parte, urmând a fi
discutat şi aprobat separat:
1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a
Planului de Urbanism General al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
2. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, cu privire la aprobarea prelungirii
termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General al comunei
Gogoșari, județul Giurgiu, dnul Primar, Daia Dănuț ia cuvântul și prezintă
expunerea de motive și Legea nr.303/2015 pentru modificarea art.46 din
Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului și a art.II
din OUG nr.85/2012 pentru modificarea alin.1^3 al art.46 din Legea
nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, supus la vot
Proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei
prezenţi.
Se dă citire Hotărârii cu privire la aprobarea prelungirii termenului de
valabilitate a Planului de Urbanism General al comunei Gogoșari, județul
Giurgiu, supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei
prezenţi.
La punctul diverse s-au dezbătut următoarele probleme:
La ședinta de azi au participat și un grup de crescători de animale din
comună nemulțumiți de faptul că contractele de închiriere lucernă au expirat
și că nu mai pot declara la APIA pentru subvenție.
Dnul Primar, Daia Dănuț ia cuvântul și le explică crescătorilor de
animale întrucât contractele de închiriere lucernă și actele adiționale au
expirat din decembrie 2015, iar terenurile aflate în administrarea comunei au
fost trecute pentru întocmirea proiectului de amenajament pastoral. Ca atare,
nu se mai pot scoate la licitație terenurile însămânțate cu lucernă și nici
prelungire prin act adițional decât după aprobarea proiectului cu
amenajament pastoral.
Dnul consilier local, Bratoi Marin ia cuvântul și informează că Dacia care
a fost luată de la Mediu şi care a făcut accident a fost evaluată printr-un
Raport de evaluare și achitată paguba.

Dnul Primar, Daia Dănuț prezintă în continuare adresa Ministerului
Apărării Naționale, prin care ne solicită să întreprindem măsuri pentru
vizitarea și oferirea unui coș cu alimente și a unui buchet cu flori
venerabilelor văduve de război și văduve de veterani de război care au
împlinit vârsta de 100 ani sau care urmează să împlinească anul acesta vârsta
de 100 ani. În urma discuțiilor purtate de consilieri locali s-a propus și
aprobat suma de 500 lei pentru fiecare văduvă, în vederea achiziționării unui
coș de alimente, urmând a se întocmi un proiect de hotărâre la următoarea
şedinţă.
Dnul Primar, Daia Dănuț prezintă cererea numitei Negrilă Stana din sat
Drăghiceanu care solicită montarea unui bec pe stâlpul aflat în faţa porții,
cerere aprobată de toți consilieri.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Dobre Nicolae

(d) Secretar,
Ciobanu Silvia

