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PROCES VERBAL 
INCHEIAT AZI 31.10.2022 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 21.10.2022. 
     Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din  
27.09.2022. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 27.09.2022, 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 Bezergheanu Marin 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 noiembrie 2022 - ianuarie 2023  ; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022; 
3.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe 
trimestrul I al anului 2022; 
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 
2022; 
5.Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel 
inferior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gângiova; 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat din comuna Gângiova, in anul scolar 2022-2023.  
    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 Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.6190/17.10.2022 si 
raportul de specialitate nr.6402/24.09.2022 la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023. Domnul Afronie 
Dumitru propune pe domnul Enache C-tin Catalin, iar domnul Andrei Adrian propune pe domnul Voicu 
Mihai Zaharia. In urma votarii este ales domnul Voicu Mihai Zaharia cu 11 voturi pentru, presedinte de 
sedinta pentru perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023. 
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023, 
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 noiembrie 2022 - ianuarie 2023.    



    In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.6191/17.10.2022 si 
raportul de specialitate nr.6406/24.10.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare 
pe trimestrul III al anului 2022.  
   Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind  aprobarea executiei 
bugetare pe trimestrul III al anului 2022, care este aprobat cu 6 voturi pentru si 5 voturi impotriva 
exprimate de domnii Bezergheanu Marin, Boengiu Daniel Florin, Enache C-tin Catalin, Nicola Ion si 
Tiparu Dumitru.   
   Se va emite hotararea privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III 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.6192/17.10.2022 si 
raportul de specialitate nr.6407/24.10.2022 la proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii 
nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022.  
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare pentru modificarea 
Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022, care este aprobat cu 
8 voturi pentru si 3 vot impotriva exprimate de domnii  Bezergheanu Marin, Boengiu Daniel Florin si  
Tiparu Dumitru.   
    Se va emite hotararea pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe 
trimestrul I al anului 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.6194/17.10.2022 si 
raportul de specialitate nr.6408/24.10.2022 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 8 voturi pentru 
si 3 voturi impotriva exprimate de domnii Bezergheanu Marin, Boengiu Daniel Florin 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.6196/17.10.2022 si 
raportul de specialitate nr.6412/24.10.2022 la proiectul de hotarare privind transformarea unei functii 
publice vacante intr-o functie publica de nivel inferior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gângiova .   
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind transformarea unei 
functii publice vacante intr-o functie publica de nivel inferior, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gângiova, care este aprobat cu 4 voturi pentru, 2 abtineri exprimate de domnii 
Somandru Nicolae si Voicu Mihai Zaharia si 5 voturi impotriva exprimate de domnii Bezergheanu 
Marin, Boengiu Daniel Florin, Enache C-tin Catalin, Nicola Ion  si Tiparu Dumitru.   
    Nu se va emite hotararea privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de 
nivel inferior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gângiova .    
    In continuare se trece la  urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
    Se da cuvantul domnului Guciu Ilie, care prezinta referatul de aprobare nr.6134/17.10.2022 si raportul 
de specialitate nr.6434/24.10.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului 
de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Gângiova, in anul scolar  
2022-2023.   



    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea 
cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din 
comuna Gângiova, in anul scolar 2022-2023, care este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenti. 
    Se va emite hotararea privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat din comuna Gângiova, in anul scolar 2022-2023 .   
   Domnul Somandru Nicolae spune ca la lucrarile de apa si canalizare nu s-a pus banda si nisip. 
   Domnul Tiparu Dumitru spune ca dl. Preda Cristache a distrus o traditie de zeci de ani si anume, pe 15 
august de Sf.Maria se facea balci in comuna, in timp ce alte comune din jurul nostru nu au asa ceva. Dl. 
Preda Cristache a spus la judecatorie ca nu exista hotarare de consiliu dupa 2004 pentru infiintare 
cimitir, dar exista hotarare de consiliu data intre anii 2000-2004 pentru infiintarea acestui cimitir in 
punctul Bascula si Castelul de apa. Primarul spune ca nu s-a facut balciul pentru ca nu are aprobare de la 
ISU si ii da amenda, dar Dutescu Radu Traian, sef SVSU spune ca nu are porc, miel, curcan ca cel 
dinaintea lui si el are familie de intretinut. Asistenta comunitara a spus prin sat ca nu se face balciul 
pentru ca in comuna Gângiova colcaie de COVID. Dl. Preda Cristache a distrus balciul, targul 
saptamanal care avea loc joia, monumentul care nu l-a renovat de cand e primar. Ziua comunei nu a mai 
fost facuta de ani de zile, iar hramul bisericii a fost schimbat pe data de 27 octombrie de Sf. Dimitrie cel 
Nou, de catre primar si preot cu de la ei putere, unde amandoi sustin ca in curtea bisericii a fost cimitir. 
Unde este pamantul bisericii? In schimb, dl. Preda Cristache, in ziua de duminica 04.09.2022 a aparut la 
TV Favorit sa spuna ,, La multi ani!,, pentru Sf. Maria Mica(08.09.2022), in conditiile in care aceasta 
urare trebuia facuta cu ocazia balciului pe care nu l-a organizat in data de 15.08.2022. Am cerut chitanta 
cu plata pentru cele 48 de ore, din data de 09-10.09.2022 in care buldoexcavatorul primariei a fost 
folosit de primar si cumnatul sau, chitanta care nu mi s-a dat nici pana in present. Am cerut acest 
document deoarece sunt oameni in comuna care imi spun doleantele lor si eu trebuie sa le raspund, 
fiindca pe primar il doare in cot. Dl. Preda Cristache are obligatia sa prezinte proiectele pe care le 
initiaza in sedintele de consiliu, conform legii, dar acesta nu se prezinta la nicio sedinta. In data de 
07.08.2022, ora 15,30 a luat foc langa statia de apa din cauza unui scurt circuit, iar in curtea vecina erau 
depozitati saci cu peturi, care daca luau foc, nu se mai putea face nimic. Intr-un final a aparut sef SVSU, 
Dutescu Radu Traian care mergea alene, fara chef de treaba, in schimb are un salariu destul de bun. Au 
venit pompierii a patra oara de la Bechet pentru a stinge focul. Noi avem 2 masini speciale, tinute la 
muzeu si pe care le folosesc in scopuri personale la ierbicidat. In ziua de vineri 29.07.2022  Tica Ion a 
fost cu buldoexcavatorul la targ la Zaval sa manance mici, in schimb acest buldoexcavator a fost reparat 
cu 72.000 lei din banii primariei. De ce numitul Nanau Cristian Dumitru este platit de UAT Gângiova cu 
36.000 lei pe an? In ziua de 18.08.2022 a disparut una din masinile de pompieri la Valea Stanciului, dar 
nu stim motivul. Unde a fost disparuta vidanja 25 de zile, mai precis din data de 29.07.2022? Unde a 
disparut microbuzul scolar din data de 17.06.2022? Unde a disparut microbuzul primariei din data de 
18.09.2022? Unde au fost cele doua masini de salubrizare timp de 7 luni? Unde este centrala de la 
Scoala Comosteni? 
   Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.  
   Domnul presedinte de sedinta Bezergheanu Marin declara inchisa sedinta Consiliului Local Gângiova. 
   Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de  31.10.2022. 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR,     
            BEZERGHEANU MARIN                                                  SADOVEANU IOANA      


