CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA
JUDETUL DOLJ
NR. 4871 / 21.10.2021
PROCES VERBAL
INCHEIAT AZI 21.10.2021 IN SEDINTA ORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL GÂNGIOVA
La sedinta participa doamna Sadoveanu Ioana-secretar, 11 consilieri prezenti din numarul total de 11
consilieri in functie, dupa cum urmeaza: AFRONIE DUMITRU, 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 13.10.2021.
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
11.10.2021, consilierii nu au de adaugat nimic. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din
11.10.2021, 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 declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum
urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica de lucrari in baza
OG nr.15/2021 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ,,ASFALTARE
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÎNGIOVA, JUDET DOLJ ” ;
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru
perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi, doamna secretar
a Consiliului Local Gangiova avand in vedere referatul de aprobare intocmit de domnul primar, Preda
Cristache propune domnilor consilieri suplimentarea pe ordinea de zi cu urmatorul punct, si anume:
-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gingiova pe trimestrul IV al anului
2021.
In continuare se trece la primul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.4559/12.10.2021 si raportul
de specialitate nr.4631/15.10.2021 la proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii pretului contractului
de achizitie publica de lucrari in baza OG nr.15/2021 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati
pentru proiectul ,,ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÎNGIOVA, JUDET DOLJ ”.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii pretului
contractului de achizitie publica de lucrari in baza OG nr.15/2021 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati pentru proiectul ,,ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÎNGIOVA, JUDET
DOLJ ”, care este aprobat cu 10 voturi pentru si 1 vot impotriva, exprimat de domnul Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica de lucrari in baza
OG nr.15/2021 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ,,ASFALTARE
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÎNGIOVA, JUDET DOLJ ” .

In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.4568/12.10.2021 si
raportul de specialitate nr.4635/15.10.2021 la proiectul de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de
sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022.
Domnul Andrei Adrian propune pe domnul Marcu Alexandru, iar domnul Nicola Ion propune pe
domnul Tiparu Dumitru. Se supune la vot propunerea care este aprobata cu 6 voturi pentru domnul
Marcu Alexandru si 5 voturi pentru domnul Tiparu Dumitru.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022,
care este aprobat cu 6 voturi pentru domnul Marcu Alexandru si 5 voturi pentru domnul Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru
perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Marcu Alexandru, care prezinta referatul de aprobare nr.4627/14.10.2021 si
raportul de specialitate nr.4637/15.10.2021 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al
comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2021.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2021, care este aprobat cu unanimitate
de voturi a consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al
anului 2021.
Domnul Enache C-tin Catalin solicita de la contabilitate listele cu furnizori pentru cealalta sedinta.
Domnul Tiparu Dumitru solicita evaluarea activitatii pentru doamna Dutescu Ioana, iar domnul Dutescu
Ligiu Stefan de la ora 08:00-16:00 sta pe facebook in loc sa lucreze (evaluare activitate).
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 21.10.2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOENGIU DANIEL FLORIN

SECRETAR,
SADOVEANU IOANA

