CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA
JUDETUL DOLJ
NR. 2429 din 28.04.2022

PROCES VERBAL
INCHEIAT AZI 28.04.2022 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 18.04.2022.
Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din
22.03.2022. Domnul consilier Tiparu Dumitru solicita completarea prin care a circulat un zvon ca taxele
si impozitele se vor majora cu 20%, nu stim a cui este vina, dar asa se vorbea in comuna. De fapt, taxele
s-au majorat cu 2,6% si nu cu 20 % pe 2022. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din
22.03.2022, 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 pentru revocarea Hotararii nr.26/11.10.2021 privind decontarea cheltuielilor de
transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei comunei Gângiova ;
2.Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii nr.34/08.12.2021 privind clasificarea unor drumuri de
interes local in categoria functionala de strazi in comuna Gângiova, judetul Dolj;
3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru
perioada mai 2022 - iulie 2022;
4.Proiect de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022;
5.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Gângiova;
6. 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 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 Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.2220/15.04.2022 si
raportul de specialitate nr.2306/20.04.2022 la proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii
nr.26/11.10.2021 privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Gângiova.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii

nr.26/11.10.2021 privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Gângiova, care este aprobat
cu 9 voturi pentru, 1 abtinere exprimata de domnul Nicola Ion, 1 vot impotriva exprimat de domnul
Boengiu Daniel-Florin.
Se va emite hotararea pentru revocarea Hotararii nr.26/11.10.2021 privind decontarea cheltuielilor de
transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei comunei Gângiova.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.2221/15.04.2022 si
raportul de specialitate nr.2307/20.04.2022 la proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii
nr.34/08.12.2021 privind clasificarea unor drumuri de interes local in categoria functionala de strazi in
comuna Gângiova, judetul Dolj.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii
nr.34/08.12.2021 privind clasificarea unor drumuri de interes local in categoria functionala de strazi in
comuna Gângiova, judetul Dolj, care este aprobat cu 7 voturi pentru, 2 abtineri exprimate de domnii
Nicola Ion si Enache C-tin Catalin, 2 voturi impotriva exprimate de domnii Boengiu Daniel-Florin si
Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea pentru revocarea Hotararii nr.34/08.12.2021 privind clasificarea unor drumuri
de interes local in categoria functionala de strazi 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.2222/15.04.2022 si
raportul de specialitate nr.2308/20.04.2022 la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada mai 2022 - iulie 2022. Domnul Andrei Adrian
propune pe domnul Somandru Nicolae si domnul Nicola Ion propune pe domnul Tiparu Dumitru. In
urma votarii domnul Somandru Nicolae are 4 voturi pentru si anume: Andrei Adrian, Afronie Dumitru,
Marcu Alexandru si Voicu Mihai. Domnul Tiparu Dumitru are 7 voturi pentru si anume: Boengiu Daniel
Florin, Bezergheanu Marin, Enache C-tin Catalin, Guciu Ilie, Nicola Ion, Somandru Nicolae si Tiparu
Dumitru.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada mai 2022 - iulie 2022, care este
aprobat cu 7 voturi pentru domnul Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru
perioada mai 2022 - iulie 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.2223/15.04.2022 si
raportul de specialitate nr.2309/20.04.2022 la proiectul de hotarare privind executia bugetara pe
trimestrul I al anului 2022.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind executia bugetara
pe trimestrul I al anului 2022, care este aprobat cu 8 voturi pentru si 3 voturi impotriva exprimate de
domnii Boengiu Daniel-Florin, Bezergheanu Marin si Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea 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 Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.2224/15.04.2022 si
raportul de specialitate nr.2310/20.04.2022 la proiectul de hotarare privind modificarea Statului de
functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gângiova.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind modificarea

Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gângiova, care este aprobat cu
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind modificarea Statului de functii 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.2225/15.04.2022 si
raportul de specialitate nr.2311/20.04.2022 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 Gângiova .
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 Gângiova, care este aprobat cu 8 voturi pentru si 3 voturi
impotriva exprimate de domnul Boengiu Daniel-Florin, Bezergheanu Marin si Tiparu Dumitru.
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 Gângiova .
Domnul Nicola Ion intreaba de ce in Comosteni nu s-au vopsit toate bordurile, domnul viceprimar
spune ca nu sunt destui oameni la VMG. Domnul Tiparu Dumitru spune ca marti 12.04.2022 la ora
10,00 Benovici Nelu avea in masina rame de stupid, pe care le-a dus acasa si le-a facut in timpul
programului la atelierul de la scoala veche. De asemenea, Cecea Florian, sofer microbus scolar a bagat
in masina 24 de copii si le-a raspuns la parinti ca asa vor muschii lui. Luni 11.04.2022 a disparut arhiva
comunei, unde si cum s-a facut acest lucru. Domnul viceprimar a raspuns ca se lucreaza cu o firma de
arhivare si exista un contract, deci nu a disparut nimic. Soferul Bratu Ionut a avut permisul suspendat pe
o luna si nu se stie ce a lucrat la primarie.Masina a fost bagata la reparat, de unde s-au platit banii(alte
cheltuieli?). Domnul viceprimar a raspuns ca poate sa vina oricine sa vada ca masina chiar trebuie
reparata, nu va trece ITP-ul. Consiliul local hotaraste concesionarea, inchirierea, darea in folosinta
gratuita a bunurilor din domeniul public, deci sa nu se mai faca acte aditionale. Pe trim. III si IV nu s-a
trecut prin consiliul local executia bugetara, dar acum se face executia pe trim.I 2022. Domnul Pitiche
Emil i-a spus doamnei Tabin Ramona, asistent personal ca nu sunt bani pentru concediul de odihna
solicitat, dar pentru alti salariati are bani. Cand vin cei de la AJPIS Dolj nu-i convine pentru ca lasa
masuri.
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 28.04.2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
AFRONIE DUMITRU

SECRETAR,
SADOVEANU IOANA

