ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL
GOGOŞARI
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 25.10.2019, la sediul Primăriei comunei Gogoşari, în cadrul ședinței ordinare a
Consiliului Local al comunei Gogoşari, convocată prin dispoziția primarului nr. 242/18.10.2019.
Convocarea la şedinţă s-a făcut în scris, în notificarea convocării precizându-se data, ora, locul
desfășurării și ordinea de zi a acesteia.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 10 consilieri din cei 10 în funcție, Răuţă Gheorghe,
Chira Iulică, Chiru Mariana, Puiu Maria, Roşu Mirel-Cătălin, Chican Constantin, Pîrvu Iulian, Popescu
Petrişor, Tonca Daniel-Silviu şi Licuţă George-Cătălin, precum şi delegatul săsesc Şoavă Dumitru.
La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei Gogoşari.
Preşedintele de şedinţă ales pentru o perioada de 3 luni este domnul Tonca Daniel-Silviu, care va
prezida lucrările şedinţei de astăzi.
Domnul Tonca Daniel-Silviu deschide lucrările şi după citirea procesului-verbal al şedinţei
ordinare din 11.10.2019 de către secretarul general al comunei, acesta este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Apoi prezintă Consiliului local următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de hotărâre nr. 24/04.10.2019 privind aprobarea retragerii comunei Greaca,
județul Giurgiu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă
curată”.
2. Proiectul de hotărâre nr.25/07.10.2019 privind acordarea unui mandat special Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”.
3. Proiectul de hotărâre nr.26/07.10.2019 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative la nivel local, pentru perioada septembrie 2020-iunie 2023
în cadrul Programului pentru şcoli al României.
4. Proiectul de hotărâre nr.27/09.10.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
5.Proiectul de hotărâre nr.28/09.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
6.Proiectul de hotărâre nr.29/10.10.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al comunei Gogoşari în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Marin Gh.
Popescu“ Gogoşari, judeţul Giurgiu, referatul de aprobare nr. 4885/10.10.2019, raportul de
specialitate nr. 4886/10.10.2019, avizul comisiei de specialitate învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială.
7.Proiectul de hotărâre nr.30/17.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Gogoșari, județul Giurgiu pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 şi
modificarea listei de investiţii.
8. Proiectul de hotărâre nr.31/17.10.2019 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului
,, Modernizare şi extindere sistem de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu led, în
Comuna Gogoşari, Judeţul Giurgiu”, solicitarea scrisorii de garanţie din partea Fondului
Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum şi aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli aferent proiectului.
Rapoarte, informări, diverse.
Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată în unanimitate.
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Domnul Tonca Daniel-Silviu trece la dezbaterea şi supunerea spre aprobare a proiectelor de
hotărâri.
1. Proiect de hotărâre nr. 24/04.10.2019 privind aprobarea retragerii comunei Greaca, județul
Giurgiu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”.
Proiectul are aviz favorabil de la comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul se aprobă în
UNANIMITATE.
2. Proiectul de hotărâre nr.25/07.10.2019 privind acordarea unui mandat special Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”.
Proiectul are aviz favorabil de la comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul se aprobă
în UNANIMITATE.
3. Proiectul de hotărâre nr.26/07.10.2019 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative la nivel local, pentru perioada septembrie 2020-iunie 2023 în cadrul
Programului pentru şcoli al României.
Proiectul are aviz favorabil de la comisia de specialitate.
Se poartă discuţii cu privire la asumarea sau neasumarea răspunderii, şi sunt supuse la vot
cele două variante.
La întrebarea preşedintelui de şedinţă ,,cine este pentru asumarea responsabilităţii?” voturile
sunt: Pentru-0, Împotrivă-10 şi Abţineri-0.
La întrebarea preşedintelui de şedinţă ,,cine este pentru neasumarea responsabilităţii?”
voturile sunt: Pentru-10, Împotrivă-0 şi Abţineri-0.
Prin urmare, cu UNANIMITATE de voturi se aprobă neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative la nivel local, pentru perioada septembrie 2020-iunie 2023 în cadrul
Programului pentru şcoli al României.
4. Proiectul de hotărâre nr.27/09.10.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
Proiectul are aviz favorabil de la comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul se aprobă în
UNANIMITATE.
5. Proiectul de hotărâre nr.28/09.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
Proiectul are aviz favorabil de la comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul se aprobă
în UNANIMITATE.
6. Proiectul de hotărâre nr.29/10.10.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
al comunei Gogoşari în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Marin Gh. Popescu“ Gogoşari,
judeţul Giurgiu, referatul de aprobare nr. 4885/10.10.2019, raportul de specialitate nr. 4886/10.10.2019,
avizul comisiei de specialitate învățământ, sănătate, cultură, protecție socială.
Proiectul are aviz favorabil de la comisia de specialitate.
Domnul Pîrvu Iulică propune ca domnul Tonca Daniel-Silviu să reprezinte în continuare
consiliul local în consiliul de administraţie al şcolii.
Se supune la vot propunerea şi este aprobată în UNANIMITATE.
7. Proiectul de hotărâre nr.30/17.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și
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cheltuieli al comunei Gogoșari, județul Giurgiu pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 şi
modificarea listei de investiţii.
Proiectul are aviz favorabil de la comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul se aprobă în
UNANIMITATE.
8.Proiectul de hotărâre nr.31/17.10.2019 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului ,,
Modernizare şi extindere sistem de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu led, în
Comuna Gogoşari, Judeţul Giurgiu”, solicitarea scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor pentru IMM, precum şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent
proiectului.
Proiectul are aviz favorabil de la comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul se aprobă
în UNANIMITATE.
Domnul primar prezintă etapele care au fost parcurse cu privire la acest proiect şi prezintă
avantajele implementării lui la nivel local.
Supus la vot, proiectul de hotărâre se aprobă în UNANIMITATE.
Rapoarte, informări, diverse.
La acest punct de pe ordinea de zi s-au discutat următoarele:
1. Domnul primar le reaminteşte domnilor consilieri faptul că, în şedinţele anterioare au fost
informaţi cu privire la solicitările unor persoane fizice de a închiria teren arabil şi păşune şi după
inventarierea terenului disponibil se va proceda la efectuarea demersurilor legale pentru ca, în funcţie de
disponibil, să se facă închirierea sau atribuirea, după caz.
Totodată le aduce la cunoştinţă faptul că, pentru o mai bună colectare a chiriei la bugetul local,
începând cu anul viitor, prin act adiţional contractul se va modifica în ceea ce priveşte termenul limită de
plată obligaţiilor persoanelor fizice/juridice, respectiv 15 mai în loc de 15 februarie.
Domnii consilieri sunt de acord cu propunerile făcute.
2.Secretarul general informează consiliul cu privire la obligativitatea adoptării unei hotărâri
privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se
supun înmatriculării ai căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza comunei
Gogoşari, județul Giurgiu, prezintă proiectul şi le aduce la cunoştinţă faptul că acesta va fi înaintat
spre avizare Direcției Regim Permise de Conducere și Îmnatriculare a Vehiculelor.
Nemaifiind alte discuţii Domnul Tonca Daniel-Silviu declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar general,

Tonca Daniel-Silviu

Brebenel Aurelia
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