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      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 14.11.2022. 
     Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din  
31.10.2022. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 31.10.2022, 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 Voicu Mihai Zaharia declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum 
urmeaza:        
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 
2022 ; 
2.Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V2, judetul 
Dolj ; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si 
financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023 ; 
4.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile si 
gradinitele din comuna 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 Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.6894/08.11.2022 si 
raportul de specialitate nr.6963/11.11.2022 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 
comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 . 
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 , care este aprobat cu 7 voturi 
pentru si 4 voturi impotriva exprimate de domnii Bezergheanu Marin, Boengiu Daniel Florin, Enache C-
tin Catalin si Tiparu Dumitru 
    Se va emite hotararea privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al 
anului 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.6896/08.11.2022 si 
raportul de specialitate nr.6964/11.11.2022 la proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V2, judetul Dolj.  
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind  infiintarea 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V2, judetul Dolj , care este respins cu 7 voturi     
impotriva exprimate de domnii Bezergheanu Marin, Boengiu Daniel Florin, Enache C-tin Catalin, Guciu 
Ilie, Nicola Ion, Somandru Nicolae si Tiparu Dumitru, 2 abtineri exprimate de domnii Marcu Alexandru 
si Voicu Mihai Zaharia, 2 voturi pentru exprimate de domnii Afronie Dumitru si Andrei Adrian. 
   Nu se va emite hotararea privind  infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V2, 
judetul 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.6903/08.11.2022 si 
raportul de specialitate nr.6965/11.11.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 
2023 .  
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Planului 
pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe 
anul 2023, care este respins cu 7 voturi     impotriva exprimate de domnii Bezergheanu Marin, Boengiu 
Daniel Florin, Enache C-tin Catalin, Guciu Ilie, Nicola Ion, Somandru Nicolae si Tiparu Dumitru, 2 
abtineri exprimate de domnii Marcu Alexandru si Voicu Mihai Zaharia, 2 voturi pentru exprimate de 
domnii Afronie Dumitru si Andrei Adrian.  
    Nu se va emite hotararea privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si 
financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023 .      
    In continuare se trece la  urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Guciu Ilie, care prezinta referatul de aprobare nr.6905/08.11.2022 si raportul 
de specialitate nr.6966/11.11.2022 la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru 
serbarea Pomului de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova .  
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 
15.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. 
    Se va emite hotararea privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile 
si gradinitele din comuna Gângiova .  
    Domnul Nicola Ion solicita sa nu se intarzie cu taxele si impozitele pentru anul 2023, doamna secretar 
raspunde ca in decembrie proiectul de hotarare va fi pus pe ordinea de zi, momentan este pus pe site-ul 
primariei. Domnul Tiparu Dumitru intreaba cate persoane sunt racordate la apa si canalizare, cati bani 
platesc acesti oameni si daca sunt abonati. Nici curentul, nici apa, nici canalizarea nu sunt platite, in plus 
UAT Gângiova plateste pe electricianul Benovici Nelu cu 3600 lei brut, la fel si pe Tica Ion, Cecea 
Florian, Bratu Ionut. Aceste persoane nu fac absolut nimic doar jecmanesc bugetul primariei. Marti 
23.08.2022, la ora 10,30, buldoexcavatorul condus de  Tica Ion a trecut pe ulita mea, s-a dus catre Zaha 
si s-a intors la ora 14,10. Are chitanta sau a fost in interes personal? Marti 30.08.2022 buldoexcavatorul 
se afla in statia Peco de la Valea Stanciului, condus de Tica Ion care nu are permis de conducere, dar in 
schimb circula pe drumurile publice cu acordul primarului Preda Cristache. Joi 27.10.2022 microbuzul 
scolar a fost la Craiova, unde a avut loc alegerea lui Manda PSD Dolj, iar pe geam era scris Gângiova, 
pe banii nostri de la alte cheltuieli. In perioada cand Bratu Ionut si Cecea Florian au avut permisele 
suspendate, fiind soferi, ce au lucrat ei la primarie de au fost platiti cu 3600 lei brut? Tica Ion este platit 



de la primarie, dar lucreaza la Preda Cristache si Padeanu Stefan acasa. Acest utilaj este al primariei si 
nu al celor care se folosesc de el. Din primavera si pana azi, in urma ploilor cazute la Caminul Cultural 
Gângiova unde este si Posta, care plateste 1,5 euro/mp/luna, nu s-a luat nicio masura. Domnul Preda 
Cristache are instiintare scrisa ca ploua in Posta si miroase a mucegai, comparativ cu farmacia 
OLTFARM, Cabinetul stomatologic Gângiova care sunt dotate la standarde, cat si aceeasi farmacie si 
cabinetul medical Comosteni, care platesc doar 1 euro/mp/luna. Datorita ploilor cazute infiltratiile au 
ajuns la becul de iluminat si nu mai functioneaza. Asta inseamna razbunare sau nepasare. Electricianul 
este platit cu 3600 lei brut , dar acesta primeste remorcile cu floarea-soarelui, grau si porumb in baza 
pentru Preda Cristache, plus ca el isi face lucrarile agricole in timpul programului. 
   Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.  
   Domnul presedinte de sedinta Voicu Mihai Zaharia declara inchisa sedinta Consiliului Local 
Gângiova. 
   Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de  22.11.2022. 
 
 
 
 
 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR,     
            VOICU MIHAI ZAHARIA                                                  SADOVEANU IOANA      


