
CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.     190      din   10.01.2023 
 

PROCES VERBAL 
INCHEIAT AZI 10.01.2023 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 21.12.2022. 
     Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din  
23.12.2022. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 23.12.2022, 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 Voicu Mihai Zaharia declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum 
urmeaza:        
1.Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții "ASFALTARE 
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÂNGIOVA JUDETUL DOLJ" aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 
2.Proiect de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2022; 
3.Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai  
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022; 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni sau de  lucrari de  interes local pe anul 
2023 pentru repartizarea orelor la persoanele beneficiare de venit minim garantat; 
5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru 
perioada februarie 2023 –  aprilie 2023; 
6.Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2022 . 
    Doamna secretar Sadoveanu Ioana spune ca proiectul de hotarare de la punctul nr.1 de pe ordinea de 
zi nu intruneste conditiile pentru a fi dezbatut in sedinta consiliului local, deoarece nu a fost intocmita 
documentatia necesara, si anume devizul general de catre firma de consultanta si va fi scos de pe ordinea 
de zi. 
    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 Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.7829/27.12.2022 si 
raportul de specialitate nr.54/03.01.2023 la proiectul de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul 
IV al anului 2022 .   
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind executia bugetara 



pe trimestrul IV al anului 2022 , care este aprobat cu 6 voturi pentru, 5 voturi impotriva exprimate de 
domnii Bezergheanu Marin, Boengiu Daniel Florin, Enache C-tin Catalin, Tiparu Dumitru si Nicola Ion. 
    Se va emite hotararea privind executia bugetara pe trimestrul IV 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.7830/27.12.2022 si raportul 
de specialitate nr.22/03.01.2023 la proiectul de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea 
desfasurata de asistentii personali ai  persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022 .   
    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 2022, 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 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.7831/27.12.2022 si raportul 
de specialitate nr.23/03.01.2023 la proiectul de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni sau 
de  lucrari de  interes local pe anul 2023 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 2023 pentru repartizarea orelor la persoanele 
beneficiare de venit minim garantat , care este aprobat cu 9 voturi pentru, 2 voturi impotriva exprimate 
de domnii Boengiu Daniel Florin si Tiparu Dumitru. 
    Se va emite hotararea privind aprobarea planului anual de actiuni sau de  lucrari de  interes local pe 
anul 2023 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 Tiparu Dumitru, care prezinta referatul de aprobare nr.7832/27.12.2022 si 
raportul de specialitate nr.24/03.01.2023 la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada februarie 2023 –  aprilie 2023. Domnul Afronie 
Dumitru il propune pe domnul Andrei Adrian, iar domnul Voicu Mihai Zaharia il propune pe Somandru 
Nicolae. In urma votarii este ales domnul Somandru Nicolae cu 8 voturi pentru si 3 voturi impotriva. 
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada februarie 2023 –  aprilie 2023 , 
care este aprobat cu 8 voturi pentru, 3 voturi impotriva pentru domnul Somandru Nicolae. 
    Se va emite hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru 
perioada februarie 2023 –  aprilie 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.7884/30.12.2022 si 
raportul de specialitate nr.36/03.01.2023 la proiectul de hotarare pentru aprobarea utilizarii excedentului 
anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022 .   
    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare pentru aprobarea utilizarii 
excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022, care este 
aprobat cu 10 voturi pentru, 1 vot impotriva exprimat de domnul Tiparu Dumitru. 
    Se va emite hotararea pentru aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2022 .    
   Domnul Boengiu Daniel Florin a precizat ca la sedinta din 19.12.2022 a votat abtinere la proiectul 
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui imobil teren  in suprafata de 1.766 mp aflat 
in domeniul public al comunei Gângiova, judetul DOLJ, respectiv al Studiului de oportunitate si a 



Documentatiei de atribuire, în scopul desfășurării de activități comerciale. Domnul Enache C-tin Catalin 
propune sa se faca un gard la Caminul Cultural Comosteni. Domnul primar spune ca trebuie sa vina dna 
Cristina si dna director ca sa discute ce se poate face prin PNNR. Domnul Enache Catalin spune ca e 
multa mizerie in comuna, sa se faca ceva in aceasta privinta. Domnul Nicola Ion spune ca trebuie taiate 
crengile la pomi pe ulite, nu se poate trece cu masina. Domnul Tiparu Dumitru intreaba unde au fost cele 
2 masini de salubrizare timp de 7 luni, domnul primar spune ca sunt la IRIDEX si vor fi platite si cele 7 
luni din anul trecut. Pe data de 22.09.2022 a expirat actul de arenda la OLTYRE, domnul primar a spus 
ca s-a prelungit de la sine si citeste actul respectiv (art.1148, alin.1 din Codul Civil). Masina de pompieri 
este la Valea Stanciului, iar taxa este de 100 lei/zi, domnul Tiparu Dumitru solicita factura. Domnul 
Tiparu Dumitru intreaba unde a fost masina pentru profesori, domnul primar raspunde ca este la locul de 
parcare in Craiova, iar soferul Bratu Ionut a venit cu masina lui personala. Domnul Tiparu Dumitru 
spune ca buldoexcavatorul este folosit pentru nevoi personale, domnul primar spune ca scoate chitanta, 
domnul Tiparu sa faca cerere la casierie daca vrea o copie, iar el o va aproba. Domnul primar spune ca 
autoglederul a fost la Birca cu contract si a fost platit cu 7000 lei cu factura. Domnul Tiparu Dumitru 
solicita o copie dupa HCL al SVSU privind reducerea programului de lucru cu 2 ore, domnul primar 
spune sa solicite in scris. De asemenea, domnul Tiparu Dumitru spune ca si Comitetul Local pentru 
Situatii de Urgenta a fost facut pe perioada pandemiei, nu pe perioada caniculei. Domnul Tiparu 
Dumitru spune ca in afara angajatilor primariei mai sunt si alte persoane in cadrul CLSU. De exemplu, 
la dispensarul veterinar – 2 angajati, la parohie – 2 angajati, la dispensar uman – 2 angajati, iar la posta 
sunt 3 angajati si nu e niciunul in acest comitet, domnul primar spune ca asa e legea. Domnul Tiparu 
Dumitru intreaba de ce n-a pus-o pe sotia sa in acest comitet si domnul primar spune ca nu are cum sa 
participe noaptea la actiuni.  
   Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.  
   Domnul presedinte de sedinta Voicu Mihai Zaharia declara inchisa sedinta Consiliului Local 
Gângiova. 
   Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de  10.01.2023. 
 
 
 
 
 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        SECRETAR,     
            VOICU MIHAI ZAHARIA                                                   SADOVEANU IOANA      


