
CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.   1661   din    22.03.2022 
 
 

PROCES VERBAL 
INCHEIAT AZI 22.03.2022 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,   
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 14.03.2022. 
     Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din 
10.02.2022, consilierii nu au de adaugat nimic. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 
10.02.2022, 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 Afronie Dumitru declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:        
1.Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre SC Salubritate Craiova si 
Primaria comunei Gangiova pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza comunei Gangiova; 
2.Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" 
a suprafetei de 16 mp din terenul intravilan de la pozitia 4 , Sediu Primarie, identificat in Anexa nr.50 a 
comunei Gangiova, sat Gangiova, str.Principala, nr.199  pentru constructia  obiectivului de investitii 
,,Amplasare sirena S JIU 078” si a suprafetei de 16 mp din terenul intravilan de la pozitia 12 , Camin 
Cultural Comosteni, identificat in Anexa nr.50 a comunei Gangiova, sat Comosteni, str.Principala, 
nr.122 pentru  constructia obiectivului de investitii ,,Amplasare sirena S JIU 082”; 
3.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.23/27.09.2021 privind rectificarea 
bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 2021; 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Paza al comunei Gângiova pe anul 2022; 
5.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr.31/04.11.2021 pentru modificarea Hotararii 
nr.19/30.06.2021 privind modificare Stat de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Gângiova; 
6.Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale 
pentru anul 2022 in comuna Gângiova, 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 Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.1429/10.03.2022 si 
raportul de specialitate nr.1496/15.03.2022 la proiectul de hotarare privind incheierea unui protocol de 
colaborare intre SC Salubritate Craiova si Primaria comunei Gangiova pentru gestionarea cainilor fara 
stapan de pe raza comunei Gangiova . 
 



    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind incheierea unui 
protocol de colaborare intre SC Salubritate Craiova si Primaria comunei Gangiova pentru gestionarea 
cainilor fara stapan de pe raza comunei Gangiova, care este respins cu 6 voturi impotriva exprimate de 
domnii Boengiu Daniel Florin, Bezergheanu Marin, Guciu Ilie, Somandru Nicolae, Tiparu Dumitru si 
Voicu Mihai Zaharia, 1 abtinere exprimata de domnul Marcu Alexandru si 4 voturi pentru exprimate de 
domnii Afronie Dumitru, Andrei Adrian, Enache C-tin Catalin si Nicola Ion . 
    Nu se va emite hotararea privind incheierea unui protocol de colaborare intre SC Salubritate Craiova 
si Primaria comunei Gangiova pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza comunei Gangiova.  
    In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.1443/10.03.2022 si 
raportul de specialitate nr.1497/15.03.2022 la proiectul de hotarare privind punerea la dispozitia 
proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de 
către Administrația Națională "Apele Romane" a suprafetei de 16 mp din terenul intravilan de la pozitia 
4 , Sediu Primarie, identificat in Anexa nr.50 a comunei Gangiova, sat Gangiova, str.Principala, nr.199  
pentru constructia  obiectivului de investitii ,,Amplasare sirena S JIU 078” si a suprafetei de 16 mp din 
terenul intravilan de la pozitia 12 , Camin Cultural Comosteni, identificat in Anexa nr.50 a comunei 
Gangiova, sat Comosteni, str.Principala, nr.122 pentru  constructia obiectivului de investitii ,,Amplasare 
sirena S JIU 082” . 
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind punerea la 
dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” 
dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a suprafetei de 16 mp din terenul intravilan 
de la pozitia 4 , Sediu Primarie, identificat in Anexa nr.50 a comunei Gangiova, sat Gangiova, 
str.Principala, nr.199  pentru constructia  obiectivului de investitii ,,Amplasare sirena S JIU 078” si a 
suprafetei de 16 mp din terenul intravilan de la pozitia 12 , Camin Cultural Comosteni, identificat in 
Anexa nr.50 a comunei Gangiova, sat Comosteni, str.Principala, nr.122 pentru  constructia obiectivului 
de investitii ,,Amplasare sirena S JIU 082” , care este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenti.       
   Se va emite hotararea privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" 
a suprafetei de 16 mp din terenul intravilan de la pozitia 4 , Sediu Primarie, identificat in Anexa nr.50 a 
comunei Gangiova, sat Gangiova, str.Principala, nr.199  pentru constructia  obiectivului de investitii 
,,Amplasare sirena S JIU 078” si a suprafetei de 16 mp din terenul intravilan de la pozitia 12 , Camin 
Cultural Comosteni, identificat in Anexa nr.50 a comunei Gangiova, sat Comosteni, str.Principala, nr.122 
pentru  constructia obiectivului de investitii ,,Amplasare sirena S JIU 082” . 
   In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
   Se da cuvantul domnului Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.1444/10.03.2022 si 
raportul de specialitate nr.1498/15.03.2022 la proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea 
Hotararii nr.23/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al 
anului 2021,  
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare pentru modificarea si 
completarea Hotararii nr.23/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe 
trimestrul III al anului 2021, care este aprobat cu 8 voturi pentru, 2 abtineri exprimate de domnii 
Boengiu Daniel-Florin si Bezergheanu Marin si 1 vot impotriva exprimat de domnul Tiparu Dumitru. 
    Se va emite hotararea pentru modificarea si completarea Hotararii nr.23/27.09.2021 privind 
rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III 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.1445/10.03.2022 si 
raportul de specialitate nr.1499/15.03.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Paza al 
comunei Gângiova pe anul 2022.   
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Planului 
de Paza al comunei Gângiova pe anul 2022, care este respins cu 10 voturi impotriva si 1 vot pentru 
exprimat de domnul Tiparu Dumitru. 
    Nu se va emite hotararea privind aprobarea Planului de Paza al comunei Gângiova pe anul 2022 . 
    In continuare se trece la  urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.805/04.02.2022 si 
raportul de specialitate nr.816/04.02.2022 la proiectul de hotarare privind revocarea Hotararii 
nr.31/04.11.2021 pentru 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  revocarea Hotararii 
nr.31/04.11.2021 pentru modificarea Hotararii nr.19/30.06.2021 privind modificare Stat de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Gângiova, care este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenti.      
   Se va emite hotararea privind revocarea Hotararii nr.31/04.11.2021 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.97/07.01.2022 si 
raportul de specialitate nr.141/11.01.2022 la proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru 
valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022 in comuna Gângiova, judetul Dolj. 
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor 
pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022 in comuna Gângiova, judetul 
Dolj, care este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.      
   Se va emite hotararea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele 
locale pentru anul 2022 in comuna Gângiova, judetul Dolj. 
   Domnul Nicola Ion spune ca domnul viceprimar a promis ca se va face curatenia de primavara in 
comuna. Domnul Tiparu Dumitru intreaba cati bani au luat cei de la VMG in 5 luni, daca nu ies la 
munca, iar domnul viceprimar Andrei Adrian spune ca se plateste in functie de orele pe care le are 
fiecare de facut. 
   Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.  
   Domnul presedinte de sedinta Afronie Dumitru declara inchisa sedinta Consiliului Local Gângiova. 
   Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de  22.03.2022. 
 
 
           
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR,     
                AFRONIE DUMITRU                                                      SADOVEANU IOANA      


