
CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

NR.    5242    din    04.11.2021 

PROCES VERBAL 

INCHEIAT AZI 04.11.2021 IN SEDINTA ORDINARA 

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, ANDREI ADRIAN,   
BEZERGHEANU MARIN, GUCIU ILIE, MARCU ALEXANDRU, NICOLA ION, SOMANDRU 
NICOLAE, TIPARU DUMITRU, VOICU MIHAI-ZAHARIA. 
     Convocarea pentru sedinta de consiliu s-a facut pe data de 27.10.2021. 

     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 

21.10.2021, consilierii nu au de adaugat nimic. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 

21.10.2021, 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, doamna Dutescu Ioana a spus ca daca primarul a facut program de la 8-16, ea tot 
nimic nu face. De asemenea, cand domnul primar nu le-a aprobat sa mearga la cursuri, Dutescu Ligiu il 
injura pe acesta cum ii venea la gura, iar cand le-a aprobat sa plece a inceput sa-si parasca colegii. 
    Constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei, domnul presedinte de 
sedinta Marcu Alexandru spune ca domnii consilieri Boengiu Daniel-Florin si Enache C-tin Catalin sunt 
absenti nemotivati, declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:        
1.Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021; 
2.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.19 / 30.06.2021 privind modificare Stat de funcții 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gângiova; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investitiei ” ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”; 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investitiei ” EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”. 
   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 Guciu Ilie, care prezinta referatul de aprobare nr.4672/18.10.2021 si raportul 
de specialitate nr.4833/21.10.2021 la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului privind 
activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 
2021.  
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea 
Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 
semestrul I al anului 2021, care este aprobat  cu  unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. 
    Se va emite hotararea pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021.  



    In continuare se  trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.  
    Se da cuvantul domnului Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.4671/18.10.2021 si 
raportul de specialitate nr.4886/21.10.2021 la proiectul de hotarare cu privire la  modificarea Hotararii 
nr.19/30.06.2021 privind modificare Stat de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Gângiova.  
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind modificarea 
Hotararii nr.19/30.06.2021 privind modificare Stat de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Gângiova, care este aprobat cu 8 voturi pentru si 1 vot  impotriva, exprimat de domnul Tiparu 
Dumitru.    
    Se va emite hotararea pentru modificarea Hotararii nr.19/30.06.2021 privind modificare Stat de funcții 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gângiova .  
    In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.4743/19.10.2021 si 
raportul de specialitate nr.4965/25.10.2021 la proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investitiei ” 
ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ” . 
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investitiei 
” ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”, care este 
aprobat cu  unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.  
    Se va emite hotararea privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investitiei ” ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ” .  
    In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.4774/20.10.2021 si 
raportul de specialitate nr.4966/25.10.2021 la proiectul de hotarare privind  aprobarea  cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a 
investitiei ” EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA 
GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”.  
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare aprobarea  cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investitiei 
” EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GANGIOVA, 
JUDETUL DOLJ” , care este aprobat cu  unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.  
    Se va emite hotararea privind  aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investitiei ” EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”.  
    Domnul Nicola Ion spune ca au fost doua intalniri la scoala cu privire la cateva probleme de 
organizare. Se pune problema ce se va intampla cu scoala de la Comosteni, intrucat directorul scolii a 
spus ca nu e problema lor sa mai intretina aceasta cladire. De asemenea, gardul scolii este stricat, 
domnul viceprimar spune ca se va ocupa de repararea lui. 
    Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.  
    Domnul presedinte de sedinta Marcu Alexandru declara inchisa sedinta Consiliului Local Gângiova. 
    Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de  04.11.2021. 

 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,     

              MARCU ALEXANDRU                                                  SADOVEANU IOANA      


