CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA
JUDETUL DOLJ
NR. 673 din 31.01.2022

PROCES VERBAL
INCHEIAT AZI 31.01.2022 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 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
27.12.2021, consilierii nu au de adaugat nimic. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din
27.12.2021, 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 Marcu Alexandru 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 februarie 2022 - aprilie 2022;
2.Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Gângiova,
judetul Dolj pentru anul 2022-2023;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul
2022 pentru repartizarea orelor la persoanele beneficiare de venit minim garantat;
4.Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului-teren cu constructii si
anume, ʺPiata Publicaʺ, din Loc.Gângiova, Nr.210, Jud.Dolj, Fost Teren Piata Publica, in suprafata
masurata de 9.056 mp, apartinand domeniului public al comunei Gângiova;
6.Proiect de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2021.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi, Doamna secretar
a Consiliului Local Gangiova, avand in vedere proiectul de hotarare si referatul 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 clasificarea unor drumuri de interes local in categoria functionala de strazi in
comuna Gângiova, 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 Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.361/17.01.2022 si
raportul de specialitate nr.476/21.01.2022 la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada februarie 2022 - aprilie 2022. Domnul Andrei
Adrian propune pe domnul Afronie Dumitru si domnul Bezergheanu Marin propune pe domnul Tiparu
Dumitru. In urma votarii este ales presedinte de sedinta domnul Afronie Dumitru cu 6 voturi pentru, iar
domnul Tiparu Dumitru are 5 voturi pentru.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada februarie 2022 - aprilie 2022 ,
care este aprobat cu 6 voturi pentru domnul Afronie Dumitru.
Se va emite hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru
perioada februarie 2022 - aprilie 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.362/17.01.2022 si raportul
de specialitate nr.478/21.01.2022 la proiectul de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor
de invatamant din comuna Gângiova, judetul Dolj pentru anul 2022-2023.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind organizarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant din comuna Gângiova, judetul Dolj pentru anul 2022-2023, care este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna
Gângiova, judetul Dolj pentru anul 2022-2023.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Guciu Ilie, care prezinta referatul de aprobare nr.363/17.01.2022 si raportul
de specialitate nr.480/21.01.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni sau
de lucrari de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor la persoanele beneficiare de venit
minim garantat.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea planului
anual de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor la persoanele
beneficiare de venit minim garantat, care este aprobat cu 10 voturi pentru si 1 vot impotriva exprimat de
domnul Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea privind aprobarea planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul
2022 pentru repartizarea orelor la persoanele beneficiare de venit minim garantat.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Guciu Ilie, care prezinta referatul de aprobare nr.364/17.01.2022 si raportul
de specialitate nr.481/21.01.2022 la proiectul de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea
desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare pentru aprobarea
Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru
semestrul II al anului 2021, care este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.365/17.01.2022 si
raportul de specialitate nr.482/21.01.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de
dezmembrare a imobilului-teren cu constructii si anume, ʺPiata Publicaʺ, din Loc.Gângiova, Nr.210,
Jud.Dolj, Fost Teren Piata Publica, in suprafata masurata de 9.056 mp, apartinand domeniului public al
comunei Gângiova.

Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii
de dezmembrare a imobilului-teren cu constructii si anume, ʺPiata Publicaʺ, din Loc.Gângiova, Nr.210,
Jud.Dolj, Fost Teren Piata Publica, in suprafata masurata de 9.056 mp, apartinand domeniului public al
comunei Gângiova, care este aprobat cu 10 voturi pentru si 1 abtinere exprimata de domnul Tiparu
Dumitru.
Se va emite hotararea privind aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului-teren cu constructii si
anume, ʺPiata Publicaʺ, din Loc.Gângiova, Nr.210, Jud.Dolj, Fost Teren Piata Publica, in suprafata
masurata de 9.056 mp, apartinand domeniului public al 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.317/17.01.2022 si
raportul de specialitate nr.484/21.01.2022 la proiectul de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul
IV al anului 2021.
Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind executia bugetara
pe trimestrul IV al anului 2021, care este aprobat cu 10 voturi pentru si 1 vot impotriva exprimat de
domnul Tiparu Dumitru.
Se va emite hotararea privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2021.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.505/21.01.2022 si
raportul de specialitate nr.553/25.01.2022 la proiectul de hotarare 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 privind clasificarea unor
drumuri de interes local in categoria functionala de strazi in comuna Gângiova, judetul Dolj, care este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.
Se va emite hotararea privind clasificarea unor drumuri de interes local in categoria functionala de
strazi in comuna Gângiova, judetul Dolj.
Domnul Boengiu Daniel Florin solicita care trebuia sa faca proiectul pentru taxe si impozite, deoarece
se dubleaza impozitele. Doamna secretar spune ca domnul Dutescu trebuia sa faca acest proiect conform
fisei postului.De asemenea, a zis ca face o sesizare pentru ca o anume societate s-a intins pe islazul
comunal.
Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.
Domnul presedinte de sedinta Marcu Alexandru declara inchisa sedinta Consiliului Local Gângiova.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de 31.01.2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MARCU ALEXANDRU

SECRETAR,
SADOVEANU IOANA

