CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA
JUDETUL DOLJ
NR. 950 din 10.02.2022

PROCES VERBAL
INCHEIAT AZI 10.02.2022 IN SEDINTA ORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL GÂNGIOVA

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 20.01.2022.
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
31.01.2022, consilierii nu au de adaugat nimic. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din
31.01.2022, 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 aprobarea bugetului local al comunei Gângiova pe anul 2022.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi, Doamna secretar
a Consiliului Local Gangiova, avand in vedere proiectele de hotarari si referatele de aprobare intocmite
de domnul primar, Preda Cristache propune domnilor consilieri suplimentarea pe ordinea de zi cu
urmatorul punct, si anume:
-Proiect de hotarare privind aprobarea Actul Adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 ”Delegarea
prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea
stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente;
-Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumul total al taxei speciale de salubrizare, compusa din taxa
pentru deseuri menajere reziduale si taxa pentru deseuri menajere reciclabile in comuna Gângiova,
judetul Dolj;
-Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.32/04.11.2021 referitor la corectarea Anexei nr.1 Cerere de finantare si Anexa nr.2 - Devizul general pentru investitia depusa in cadrul P.N.I. “Anghel
Saligny”, „ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL
DOLJ” ;
-Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.33/04.11.2021 referitor la corectarea Anexei 1 - Cerere
de finantare pentru investitia depusa in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” , ” EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”.

Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi si suplimentarea la ordinea de zi, care sunt
aprobate 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.696/01.02.2022 si
raportul de specialitate nr.823/07.02.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al
comunei Gângiova pe anul 2022.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului local al comunei Gângiova pe anul 2022, care este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind aprobarea bugetului local 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.767/03.02.2022 si
raportul de specialitate nr.811/04.02.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea Actul Adițional nr.5
la Contractul nr.370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de
deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente. Domnul
Afronie Dumitru propune pe domnul primar sa reprezinte comuna la ADI ECODOLJ.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Actul
Adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a
altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor
aferente, care este aprobat cu 10 voturi pentru si 1 vot impotriva exprimat de domnul Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea privind aprobarea Actul Adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018
”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și
operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.793/03.02.2022 si
raportul de specialitate nr.812/04.02.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumul total al
taxei speciale de salubrizare, compusa din taxa pentru deseuri menajere reziduale si taxa pentru deseuri
menajere reciclabile in comuna Gângiova, judetul Dolj.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea aprobarea
cuantumul total al taxei speciale de salubrizare, compusa din taxa pentru deseuri menajere reziduale si
taxa pentru deseuri menajere reciclabile in comuna Gângiova, judetul Dolj, care este aprobat cu 8 voturi
pentru, 2 voturi impotriva exprimate de domnul Boengiu Daniel Florin si domnul Tiparu Dumitru si 1
abtinere exprimata de domnul Voicu Mihai Zaharia.
Se va emite hotararea privind aprobarea cuantumul total al taxei speciale de salubrizare, compusa din
taxa pentru deseuri menajere reziduale si taxa pentru deseuri menajere reciclabile in comuna Gângiova,
judetul Dolj.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.807/04.02.2022 si
raportul de specialitate nr.822/04.02.2022 la proiectul de hotarare privind modificarea HCL
nr.32/04.11.2021 referitor la corectarea Anexei nr.1 - Cerere de finantare si Anexa nr.2 - Devizul general
pentru investitia depusa in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny”, „ASFALTARE DRUMURI COMUNALE
IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”.

Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind modificarea HCL
nr.32/04.11.2021 referitor la corectarea Anexei nr.1 - Cerere de finantare si Anexa nr.2 - Devizul general
pentru investitia depusa in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny”, „ASFALTARE DRUMURI COMUNALE
IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”, care este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind modificarea HCL nr.32/04.11.2021 referitor la corectarea Anexei nr.1 Cerere de finantare si Anexa nr.2 - Devizul general pentru investitia depusa in cadrul P.N.I. “Anghel
Saligny”, „ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL
DOLJ” .
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.805/04.02.2022 si
raportul de specialitate nr.816/04.02.2022 la proiectul de hotarare privind modificarea HCL
nr.33/04.11.2021 referitor la corectarea Anexei 1 - Cerere de finantare pentru investitia depusa in cadrul
P.N.I. “Anghel Saligny” , ” EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ” .
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind modificarea HCL
nr.33/04.11.2021 referitor la corectarea Anexei 1 - Cerere de finantare pentru investitia depusa in cadrul
P.N.I. “Anghel Saligny” , ” EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”, care este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind modificarea HCL nr.33/04.11.2021 referitor la corectarea Anexei 1 Cerere de finantare pentru investitia depusa in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” , ” EXTINDERE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL
DOLJ” .
Domnul Nicola Ion solicita schimbarea de destinatie la Scoala Comosteni pentru spatii care sa fie
inchiriate, insa domnul primar spune ca trebuie argumente solide pentru a primi avizul de la Ministerul
Educatiei. Domnul Boengiu Daniel Florin spune ca unii oameni au arat in islaz, domnul primar raspunde
ca trebuie sa faca o sesizare la primarie ca sa se deplaseze o comisie la fata locului.
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 10.02.2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
AFRONIE DUMITRU

SECRETAR,
SADOVEANU IOANA

