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INCHEIAT AZI 11.10.2021 IN SEDINTA ORDINARA 

A CONSILIULUI LOCAL GÂNGIOVA 

 

      La sedinta participa doamna Sadoveanu Ioana-secretar, 10 consilieri prezenti din numarul total de 11 
consilieri in functie, dupa cum urmeaza: ANDREI ADRIAN, BOENGIU DANIEL-FLORIN,  
BEZERGHEANU MARIN, ENACHE C-TIN CATALIN, GUCIU ILIE, MARCU ALEXANDRU, 
NICOLA ION, SOMANDRU NICOLAE, TIPARU DUMITRU, VOICU MIHAI-ZAHARIA. 
     Convocarea pentru sedinta de consiliu s-a facut pe data de  01.10.2021. 

     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 

27.09.2021, consilierii nu au de adaugat nimic. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 

27.09.2021, pe care consilierii il aproba cu  unanimitate de voturi a consilierilor prezenti, dupa ce 
domnul Tiparu Dumitru solicita sa se consemneze in procesul-verbal actual ce s-a discutat la sedinta 
anterioara si anume, numitul Done Doru lucreaza ca paznic la fata primarului, PFA Radu Mihaela 
Valentina si primeste ajutor social. Vrea sa stie cum lucreaza la negru, sezonier sau este angajat si 
solicita un raspuns scris. 
    Constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei, domnul presedinte de 
sedinta Boengiu Daniel-Florin aduce la cunostinta domnilor consilieri faptul ca domnul Afronie Dumitru  
e absent nemotivat, declara sedinta deschisa  si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:        
1.Proiect de hotarare prin care se ia act de Proces-Verbal de Inspectie al DGRFP Craiova;  
2.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gângiova in vederea 
constituirii Consiliului de Administratie si a Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Scoala 
Gimnaziala Gângiova;  
3.Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Gângiova. 
     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. 
    Se da cuvantul domnului Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.4379/30.09.2021 si 
raportul de specialitate nr.4465/05.10.2021 la proiectul de hotarare prin care se ia act de Proces-Verbal 
de Inspectie al DGRFP Craiova.  
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare prin care se ia act de 
Proces-Verbal de Inspectie al DGRFP Craiova, care este aprobat  cu  unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenti. 
    Se va emite hotararea prin care se ia act de Proces-Verbal de Inspectie al DGRFP Craiova .  
    In continuare se  trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.  
    Se da cuvantul domnului Guciu Ilie, care prezinta referatul de aprobare nr.4382/30.09.2021 si raportul 
de specialitate nr.4469/05.10.2021 la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local Gângiova in vederea constituirii Consiliului de Administratie si a Comisiei de 
Evaluare si Asigurare a Calitatii la Scoala Gimnaziala Gângiova.  



     Domnul Guciu Ilie propune pe domnul Nicola Ion ca reprezentant al Consiliului Local Gângiova in 
vederea constituirii Consiliului de Administratie si pe domnul Tiparu Dumitru ca reprezentant in 
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Scoala Gimnaziala Gângiova. Se supune la vot 
propunerea pentru domnul Nicola Ion care este aprobata cu  unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenti. De asemenea, este supusa la vot propunerea pentru domnul Tiparu Dumitru care este aprobata 
cu  unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. 
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local Gângiova in vederea constituirii Consiliului de Administratie si a 
Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Scoala Gimnaziala Gângiova, care este aprobat cu  
unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. 
    Se va emite hotararea privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gângiova in vederea 
constituirii Consiliului de Administratie si a Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Scoala 
Gimnaziala Gângiova.  
    In continuare se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Marcu Alexandru, care prezinta referatul de aprobare nr.4385/30.09.2021 si 
raportul de specialitate nr.4470/05.10.2021 la proiectul de hotarare privind decontarea cheltuielilor de 
transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
Primariei comunei Gângiova.  
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind decontarea 
cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual 
din cadrul Primariei comunei Gângiova, fiind votat cu 3 voturi pentru, 6 abtineri si 1 vot impotriva, 
exprimat de Boengiu Daniel Florin si astfel se respinge proiectul de hotarare mentionat mai sus. 
    Nu se va emite hotararea  privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu 
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Gângiova .  
    Domnul Guciu Ilie vrea sa stie cand se face focul la scoala. Domnul Bezergheanu Marin vrea sa stie 
daca se va asigura caldura in sala in care se fac sedintele se consiliu. Domnul Tiparu Dumitru intreaba 
pe domnul Marcu Alexandru cand a devenit aparatorul primarului, cand a zis ca de 2 zile nu mai 
lucreaza Done Doru ca paznic. De ce primarul nu participa la sedintele de consiliu cand legea spune ca 
cel care face proiectele trebuie sa vina si sa le sustina. De asemenea, spune ca Bratu Ionut face baloti de 
lucerna si coceni la cetateni intre orele 8-15 pe bani, cand este platit de la primarie, plus ca face muncile 
agricole pentru Preda Cristache si ciubuc cu vitanja, sa arate chitantele. Benovici Nelu primeste la baza 
remorcile primarului de floarea-soarelui in timpul programului, fiind platit de primarie. Tica Ion face 
program la primar cu buldoexcavatorul facandu-i toate lucrarile gospodaresti si agricole, iar in unele zile 
doarme in buldoexcavator. Cecea Florian lucreaza intre orele 7,30 - 8,00 si 12,00 – 12,30 si este platit 8 
ore la primarie, iar restul le lucreaza la primar si la alti oameni unde face bacsis.    
    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  11.10.2021. 

 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,     

          BOENGIU DANIEL FLORIN                                             SADOVEANU IOANA      


