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PROCES VERBAL 
INCHEIAT AZI 27.09.2021 IN SEDINTA  EXTRAORDINARA 

A CONSILIULUI LOCAL GÂNGIOVA 
 
 
      La sedinta participa doamna Sadoveanu Ioana-secretar, 9 consilieri prezenti din numarul total de 11 
consilieri in functie, dupa cum urmeaza: AFRONIE DUMITRU, BOENGIU DANIEL FLORIN,  
BEZERGHEANU MARIN, ENACHE CONSTANTIN CATALIN, GUCIU ILIE, MARCU 
ALEXANDRU, NICOLA ION, SOMANDRU NICOLAE, TIPARU DUMITRU. 
     Convocarea pentru sedinta de consiliu s-a facut pe data de  21.09.2021. 
     Avand in vedere starea de alerta domnilor consilieri li s-a dat masti de protectie, pastrand distanta 
legala intre persoanele prezente. 
     Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din 
05.08.2021, consilierii nu au de adaugat nimic. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 
05.08.2021, pe care consilierii il aproba cu  unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. 
    Constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei, domnul presedinte de 
sedinta Boengiu Daniel Florin aduce la cunostinta domnilor consilieri ca domnul Andrei Adrian nu are 
cerere de invoire, declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:        
1.Depunerea juramantului de catre consilierul local Voicu Mihai Zaharia, al carui mandat a fost validat 
de catre Judecatorie; 
2.Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii nr.32/03.11.2020 privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale consiliului local; 
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 
2021.   
     Domnul presedinte de sedinta  intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi, nu mai sunt si 
supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.  
    In continuare se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
1.Depunerea juramantului de catre consilierul local Voicu Mihai Zaharia, al carui mandat a fost validat 
de catre Judecatoria Segarcea. 
    Preşedintele de de sedinta invită pe domnul Voicu Mihai Zaharia, al cărui mandat a fost validat, să 
depună, potrivit art.117, alin(1) si art. 122 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba 
română: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Gângiova. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  
    Jurământul s-a depus după următoarea procedură: Domnul Boengiu Daniel Florin, presedinte de 
sedinta l-a chemat pe domnul Voicu Mihai Zaharia să citească jurământul, iar acesta s-a prezentat în faţa 
mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul a 
pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat 
jurământul de credinţă, imprimat pe un formular special.  



    Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de sedinta, iar al doilea s-a înmânat consilierului 
local. 
    In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.4194/17.09.2021 si 
raportul de specialitate nr.4220/20.09.2021 la proiectul de hotarare cu privire la completarea Hotararii 
nr.32/03.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local.   
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind completarea 
Hotararii nr.32/03.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, care este 
aprobat  cu  unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. 
    Se va emite hotararea pentru completarea Hotararii nr.32/03.11.2020 privind organizarea comisiilor 
de specialitate ale consiliului local.  
    In continuare se  trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.  
    Se da cuvantul domnului Marcu Alexandru, care prezinta referatul de aprobare nr.4207/17.09.2021 si 
raportul de specialitate nr.4221/20.09.2021 la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului 
local al comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 2021.    
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 2021, care este aprobat cu 6 voturi pentru 
si 3 voturi impotriva, exprimate de domnii consilieri Enache C-tin Catalin, Nicola Ion si Tiparu Dumitru. 
    Se va emite hotararea privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al 
anului 2021.     
    Domnii consilieri locali solicita ca la toate sedintele de consiliu sa se prezinte cei care intocmesc 
rapoartele de specialitate. Domnul Tiparu Dumitru solicita sa fie taiate sporurile de 15% pentru proiecte 
la primar si viceprimar. Domnul Tiparu Dumitru spune ca au fost taiate doar 3 dosare din 32 dosare 
VMG, asa cum a spus domnul viceprimar la sedinta anterioara si solicita foaia de prezenta de la cei cu 
ajutor social. De asemenea, intreaba ce s-a facut in privinta ambroziei, daca au fost luate masuri. 
Domnul Done Doru lucreaza la fata primarului, adica primarul foloseste oamenii de la VMG. Domnul 
Tiparu Dumitru intreaba unde sunt cele 2 masini de salubrizare de 2 luni de zile. Pe data de 25..09.2021 
primarul de la Gangiova si Gighera a fost cu microbuzul primariei sa cumpere struguri de la Segarcea, 
iar microbuzul scolar la ora 21,42 se afla in camp condus de domnul Preda Cristache. Domnul Nicola 
Ion aduce la cunostinta plangerea facuta de parintii copiilor din Comosteni care merg la gradinita si 
solicita sa fie pusa in aplicare Hotararea nr.5/22.01.2021, in care este functionala si Gradinita 
Comosteni. De asemenea, solicita ca primaria prin compartimentul de Asistenta Sociala sa se ocupe de 
cazul lui Burtea Viorel Dumitru din Comosteni, care nu are niciun venit si cerseste prin localitatea. 
    Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.  
    Domnul presedinte de sedinta Boengiu Daniel Florin declara inchisa sedinta Consiliului Local 
Gângiova. 
    Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de  27.09.2021. 
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