CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA
JUDETUL DOLJ
NR. 3007 din 30.05.2022
PROCES VERBAL
INCHEIAT AZI 30.05.2022 IN SEDINTA ORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL GÂNGIOVA
La sedinta participa doamna Sadoveanu Ioana-secretar, 10 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,
NICOLA ION, SOMANDRU NICOLAE, TIPARU DUMITRU, VOICU MIHAI ZAHARIA.
Convocarea pentru sedinta de consiliu s-a facut pe data de 20.05.2022.
Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din
28.04.2022. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 28.04.2022, 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 Tiparu Dumitru declara sedinta deschisa, anunta faptul ca domnul consilier Marcu Alexandru
este absent nemotivat si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel
inferior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gangiova ;
2.Proiect de hotarare privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesionare a
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și aprobarea tarifelor aferente;
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul II al anului
2022;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asistenţă medicală comunitară pentru anul 2022 .
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi. Doamna secretar
a Consiliului Local Gangiova avand in vedere referatul de aprobare intocmit de domnul primar, Preda
Cristache propune domnilor consilieri suplimentarea pe ordinea de zi cu urmatorul punct, si anume:
-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asistenţă medicală comunitară pentru anul 2022 .
Se supune la vot ordinea de zi si suplimentarea la 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.2784/17.05.2022 si
raportul de specialitate nr.2790/20.05.2022 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 Gangiova .
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 Gangiova, care este aprobat cu 3 voturi pentru, exprimate de Somandru Nicolae,
Andrei Adrian, Afronie Dumitru, 1 abtinere exprimata de domnul Voicu Mihai Zaharia, 6 voturi
impotriva.
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 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.2785/17.05.2022 si
raportul de specialitate nr.2827/20.05.2022 la proiectul de hotarare privind atribuirea și încheierea
contractului ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale
realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și
aprobarea tarifelor aferente.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind atribuirea și
încheierea contractului ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor
municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul
Dolj” și aprobarea tarifelor aferente, care este aprobat cu 7 voturi pentru, 3 voturi impotriva exprimate
de domnii Bezergheanu Marin, Boengiu Daniel-Florin si Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesionare a
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și aprobarea 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.2788/17.05.2022 si
raportul de specialitate nr.2828/20.05.2022 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al
comunei Gângiova pe trimestrul II al anului 2022.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul II al anului 2022, care este aprobat cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul II al
anului 2022.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Guciu Ilie, care prezinta referatul de aprobare nr.2852/23.05.2022 si raportul
de specialitate nr.2873/23.05.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de asistenţă
medicală comunitară pentru anul 2022.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Planului
de asistenţă medicală comunitară pentru anul 2022, care este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind aprobarea Planului de asistenţă medicală comunitară pentru anul 2022 .
Domnul Andrei Adrian prezinta Raportul nr 2535/05.05.2022 privind situatia economico-sociala a
comunei Gangiova pe anul 2021.
Domnul Tiparu Dumitru spune ca se fac achizitii fara ca domnii consilieri sa stie aceste lucruri. De
exemplu, reparatii buldoexcavator 72.000 lei si nu functioneaza nici acum. Lemne in valoare de 113.600
lei achizitionate de la 2 firme. Domnul Enache C-tin Catalin spune ca daca s-au consumat si la scoala
este normal sa fie asemenea cantitate. De asemenea, s-a facut achizitie pentru servicii arhivare de 30.000
lei, achizitie gard beton pe 15.03.2022, achizitii servicii consultanta in domeniul achizitiilor publice70.000 lei plus 135.000 lei pentru intocmire SF drum, achizitie panou gard, porti metalice, bordura
metalica-14.697 lei. Domnul Afronie Dumitru spune ca ultima achizitie a fost pentru gradinita.
Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.
Domnul presedinte de sedinta Tiparu Dumitru declara inchisa sedinta Consiliului Local Gângiova.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de 30.05.2022.
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