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      La sedinta participa, domnul primar-Preda Cristache, doamna Sadoveanu Ioana-secretar, 11 
consilieri prezenti din numarul total de 11 consilieri in functie, dupa cum urmeaza: AFRONIE 

DUMITRU, ANDREI ADRIAN, BEZERGHEANU MARIN, BOENGIU DANIEL-FLORIN, 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 08.07.2022. 
     Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din 
30.05.2022. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 30.05.2022, 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 Tiparu Dumitru declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:        

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru 

perioada august 2022 - octombrie 2022  ; 

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2022  ; 

3.Proiect de hotarare  privind aprobarea ajustarii pretului  contractului de achizitie publica de lucrari in 

baza OUG 47/2022 si  aprobarea indicatorilor tehnico -economici actualizati pentru proiectul “ 
ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÎNGIOVA, JUDET DOLJ ” .   
    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 Gângiova pe trimestrul III al anului 

2022 .   

    Se supune la vot ordinea de zi si suplimentarea la 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.3280/20.06.2022 si 

raportul de specialitate nr.3338/24.06.2022 la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de 

sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada august 2022 - octombrie 2022. Domnul Tiparu 

Dumitru propune pe domnul Bezergheanu Marin, care este ales cu unanimitate de voturi. 

    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare  privind  alegerea 

presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada august 2022 - octombrie 2022, 

care este aprobat cu unanimitate de  voturi a consilierilor prezenti . 



    Se va emite hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru 

perioada august 2022 - octombrie 2022 . 

    In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 

    Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.3489/04.07.2022 si 

raportul de specialitate nr.3562/06.07.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare 

pe trimestrul II al anului 2022 .  

   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea executiei 

bugetare pe trimestrul II al anului 2022, care este aprobat cu unanimitate de  voturi a consilierilor 

prezenti .  

   Se va emite hotararea privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2022 .  

   In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 

   Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.3576/07.07.2022 si 

raportul de specialitate nr.3593/08.07.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii pretului  

contractului de achizitie publica de lucrari in baza OUG 47/2022 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 OUG 47/2022 si  aprobarea indicatorilor 

tehnico -economici actualizati pentru proiectul “ ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA GÎNGIOVA, JUDET DOLJ ”, care este aprobat cu unanimitate de  voturi a consilierilor 

prezenti. 

    Se va emite hotararea privind aprobarea ajustarii pretului  contractului de achizitie publica de lucrari 

in baza OUG 47/2022 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 Marcu Alexandru, care prezinta referatul de aprobare nr.3677/13.07.2022 si 

raportul de specialitate nr.3679/13.07.2022 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 

comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 2022 .  

    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 2022, care este aprobat cu  unanimitate 

de  voturi a consilierilor prezenti.  

    Se va emite hotararea privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al 

anului 2022 . 

   Domnul Nicola Ion propune sa se repare gardul de la scoala, unde se poate adresa. Domnul Voicu 

Mihai solicita sa se taie iarba in comuna cu motocositoarea de la primarie. Domnul Nicola Ion propune 

sa se faca notificari catre proprietari sa-si faca curatenie in fata curtilor sau sa se implice primaria. 

Domnul Guciu Ilie propune sa se suplimenteze cu camera de supraveghere in comuna ca sa nu mai 

existe furturi sau sa nu se mai arunce gunoaie. Domnul Tiparu Dumitru citeste art.333 din OUG 

nr.57/2019. De asemenea, solicita documente pentru terenul in suprafata de 232 ha arendat la OLTYRE, 

ce destinatie are, in public sau privat. Domnul Tiparu Dumitru spune ca s-a reparat buldoexcavatorul si 

in data de 09.07-10.07.2022 se afla la primar in curte, a facut curatenie la el si cumnatul sau. Spune ca s-

a emis adeverinta din care rezulta ca a fost cimitir la biserica de la DSP, unde au primar, secretar si 

doamna de la registrul agricol, iar primarul se foloseste de pamantul bisericii. Domnul Tiparu intreaba 

cine face parte din comisia de disciplina, doamna secretar raspunde ca a demarat procedurile pentru 

comisie, dar nu s-au finalizat datorita primariei Valea Stanciului. In ziua de 30.04.2022 un tir si un 

autogleder au incarcat pamantul de pe islaz din fata de la fantana balciului si unde a fost dus. In ziua de 



17.05.2022 domnul Dutescu Radu Traian a fost cu sotia la chimioterapie, acesta lucrand la SVSU 

Gangiova nu foloseste sirena miercurea asa cum scrie legea, la incendii nu participa, avand exemplu pe 

Leana Tabacu la Comosteni, unde a luat foc islazul, iar alaltaieri a luat foc lanul de grau a lui Stefan 

Bucataru si nu a participat la stingerea focului, pe motiv ca nu s-a simtit bine, deci este platit pe post de 

bagator de seama. Domnul Tiparu spune ca domnul Bucataru Florea nu este ales local, iar in lege spune 

ca poate participa la sedinta publica orice persoana care domiciliul in comuna Gangiova. Functionarii 

publici din institutie pot participa la sedintele consiliului, daca au fost invitati pe convocatorul de sedinta 

pe baza de semnatura. Consilierul personal al primarului este angajat contractual si nu are voie sa 

participe la sedinte. 

   Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.  

   Domnul presedinte de sedinta Tiparu Dumitru declara inchisa sedinta Consiliului Local Gângiova. 

   Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de  14.07.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR,     
                 ȚIPARU DUMITRU                                                        SADOVEANU IOANA      


