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I'ROCBS VITRI}AL
Incheiat astdzi 30.06 .2014 in cadrul qedinlei ordinare a Consiliului Local G[iseni.

In conformitate cu prevederile etrt. 39 alin. 1,3 si 8 . coroborat cu art. 68 alin" 1 din

Legea 21512001 republicatd ,cu modificdrile gi complet[rile ulterioare , prin dispozilia
Primarului comunei cu nr.374/25.06.20I4 au fost convocati in scris un numdr de 15

consilieri , dl secretar face prezenfa si constatd c[ sunt prezen{i toti consilieri .

In conformitate cu art . 42 alin . 6 din Legea 21512001 , secretarul u.a.t supune spre

aprobare procesul verbal de la sedinla anterioara care este aprobat cu unanimitate de voturi
(15) pentru .

Domnul pregedinte de gedint[ 11[ citire ordinei de zi:

1. Proiect de hotdrdre privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, consilierului lor:al Petre Tudorache, ca urmare a solicitarii acestuia .

2. Proiect de hotdrAre privind re)vocarea HCL nr. 2109.01.2014 privind achizitionarea
serviciilor juridice, de consultanta,asistenta si reprezentare a comunei Gaiseni si a
Consiliului Local al comunei Gaiseni.

3. Proiect de hotdrdre pentru ins;trumentarea proiectului cu titlul ,,Achizitionarea unui
utilaj multifunctional la Comuna Gaiseni", in cadrul Masurii 413-322,,Renovarea,
dezvoltarea satelor, imbunatd(irea serviciilor de bazd pentru economia gi populafia
rurald gi punerea in valoare er mogtenirii rurale", componenta B ,,Pentru crearea si

dezvoltarea serviciilor de baz,a pentru populatia rutala", derulata de GAL ,,INIMA
GIIIRGIULUI - TARA NEAJLOVULUI SI A CALNISTEI", in vederea obtinerii
de finantare nerambursabila. pentru achizitionarea unui utilaj multifunctional,
Comuna Gaiseni, judet Giurgilu, Romania.

4. Proiect de hotdrdre privind decontarea navetei cadrelor didactice .

5. Proiect de hotdrdre privind acordarea unor ajutoare financiare cetatenilor din
comuna.

Domnul pregedinte supune spre aprobare ordinea de zi care este aprobata cu
unanimitate de voturi pentru (15) . Ordine de zi aprobatd.

1. Dl presedinte d[ citire primului punct inscris pe ordinea de zi : Proiect de

hotdrdre privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, consilierului local Petre Tudorache , ca unnare a solicitarii acestuia.
Se citesc expunerea de motive si raporlul serviciului de specialitate dupa care

domnul pregedinte solicita inscrierea la cuvant .

Comisiile av izeazd favorabil
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Domnul pregedinte supune spre aprobare proiectul de hotdrdre privind incetarea de

drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului local Petre Tudorache ,

ca urrnare a solicitarii acestuia , care se voteaza cu unanimitate de voturi pentru (15).
Hotdrdre adoptatd
2. Domnul pregedinte de gedintd dd citire punctului 2 inscris pe ordinea de z1 :

Proiect de hot[rdre privind revocarea HCL nr. 2109.0I.2014 privind achizitionarea serviciilor
juridice , de consultanta ,asistenta si reprezentare a comunei Gaiseni si a Consiliului Local al

comunei Gaiseni.
Se citesc expunerea de motive si raportul de specialitate dupa care se solicita

inscrierea la cuvant .

Comisiile av izeaza favorabil
Domnul pregedinte supune spre aprobare proiectul de hotdrdre privind revocarea

HCL nr. 2109.01.2014 privind achizitionarea serviciilor juridice, de consultanta,asistenta si

reprezentare a comunei Gaiseni si a Consiliului Local al comunei Gaiseni , care se voteaza
cu 15 voturi pentru

FlotdrAre adoptatd
3. Domnul pregedinte de Eedinti di citire punctului 3 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hotdrdre pentru instrumentarea proiectului cu titlul ,,Achizltionarea unui utilaj
multifunctional la Comuna Gaiseni", in cadrul Masurii 413-322 ,,Renovarea, dezvoltarea
satelor, tmbunitdlirea serviciilor de bazd pentru economia gi populalia rurald gi punerea in
valoare a mogtenirii rurale", componenta B ,,Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza
pentru populatia rurala", derulata de GAL,,INIMA GIURGIULUI - TARA NEAJLOVULUI
SI A CALNISTEI", in vederea obtinerii de finantare nerambursabila pentru achizitionarea
unui utilaj multifunctional, Comuna Gaiseni, judet Giurgiu, Romania.

Se citesc expunerea de rnotive si raportul serviciului de specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvant .

Comisiile av izeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrAre pentru instrumentarea proiectului

cu titlul ,,Achizitionarea unui utilaj multifunctional la Comuna Gaiseni", in cadrul Masurii
48-322,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbundtijirea serviciilor debazd pentru economia
gi populaJia rurald gi punerea in valoare a mogtenirii rurale", componenta B ,,Pentru crearea si

dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rLtala", derulata de GAL ,,INIMA
GIURGIULUI _ TARA NEAJLOVULUI SI A CALNISTEI,,, in vedeTea obtineTii de

finantare nerambursabila pentru achizitionarea unui utilaj multifunctional, Comuna Gaiseni,
judet Giurgiu, Romania , care este votat cu unanimitate de voturi (15) pentru.

FlotdrAre adoptatd
4. Domnul pregedinte de gedintd db citire punctului 4 pe ordinea de zi ; Proiect de

hotdrdre privind decontarea navetei oadrelor didactice .

Se citesc expunerea de motive si raportul serviciului de specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvant,
Comisiile av izeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind decontarea navetei cadrelor

didactice care este votat cu unanimitate de voturi pentru(l5).
Ilotdrdre adoptatd.



Se citesc expunerea de motive si raportul serviciului de specialitate dupa care se
solicita inscrierea la cuvant.

Comi siile av ize aza favorab il
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind acordarea unor ajutoare

financiare cetatenilor din comuna, care este votat cu unanimitate de voturi (15) pentru.
Hotlrdre adoptat[.
Diverse

Ne mai fiind discufii domnul pregedinte de gedint[
doamnelor consilieri pentru prezentd, declarand sedinta inchisd.

le mulfumeste domnilor si

unul va fiDrept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal in 2 exemplare din
predat Institutiei Prefectului- judetul Giurgiu .
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