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InchLeiat astdzi30,04 .2014 in cadrul gedinlei ordinare a ConsiliuluiLocal Gdiseni.

In conformitate cu prevederile aft. 39 alin. 1,3 si 8 . coroborat cu art. 68 alin. 1 din
Legea 21512001 republicatd ,cu modificdrile Ei completdrile ulterioare , prin dispozilia
Prinrarului comunei cu nr.276125.04.2014 au fost convocali in scris un numdr de 15

conr;ilieri , dl secretar face prezen{a si constatd cd sunt prezen\i 14 consilieri , lipsegte
motivat dl Lache Petre ( recuperare dupa interventie chirurgicala ) .

In conformitate cu aft .42 alin . 6 din Legea 21512001, secretarul u.a.t supune spre
aprclbare procesul verbal de la sedinla anterioara care este aprobat cu unanimitate de voturi
(14) pentru .

Domnul pregedinte de qedintd di citire ordinei de zi:
1. Proiect de hot6rdre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor

tehnico-economici ai obiectivului " Construire Pod peste Raul Sabar.
2. Pr:oiect de hotdrAre privind decontarea navetei cadrelor didactice .

3. Pr:oiect de hotdrAre privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor
scolare .

4. Pr:oiect de hot[rAre privind acordarea sumei de 500 de lei pentru cuplurile
cdsdtorite care au implinit sau implinesc 50 de ani de la cdsdtorie in anul curent .

5. Pr:oiect de hotarare privind aprobarea suportarii cheltuielilor ocazionate de
demilitarizarca , transportul si insl;alarea piesei de artilerie (tun cal. 76 mm )

6. Proiect de hotdrdre privind acordarea unor aiutoare financiare cetatenilor din
comuna.

7. Diverse

Domnul pregedinte supune spre aprobare ordinea de zi care este aprobata cu
unanimitate de voturi pentru (14) . Ordine de zi aprobatd.

L Dl presedinte da citire primului punct inscris pe ordinea de zi : Proiect de
hot[rdre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului " Construire Pod peste Raul Sabar.

Se citesc expunerea de rnotive si raportul serviciului de specialitate dupa care
domnul pregedinte solicita inscrierea la cuvant .

Comi si ile av izeazd, favorabil
Domnul pregedinte supune spre aprobare proiectul de hotirdre privind aprobarea

studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului " Construire Pod
peste Raul Sabar ) care se voteaza cu unanimitate de voturi pentru (14).

Hotdrdre adoptatd



2, Domnul preqedinte de gedint[ dd citire punctului 2 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hotlriire privind decontarea navetei cadrelor didactice .

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

Comisiile av izeaza favorabi I

Domnul preqedinte supune spre aprobare proiectul de hotdrAre privind decontarea
navetei cadrelor didactice , care se voteaza cu 14 voturi pentru

HotdrAre adoptati
3. Domnul preqedinte de gedintd dd citire punctului 3 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hotdrlire privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor scolare .

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

Comi si ile av izeaza favorabi I
Dl presedinte supune la vot proiectul de hot[rdre privind stabilirea numarului si a

cuantumului burselor scolare , care este votat cu unanimitate de voturi (14) pentru.
Hot[rAre adoptatd
4. Domnul pregedinte de Eedintd dd citire punctului 4 pe ordinea de zi ; Proiect de

hotdrdre privind acordarea sumei de 500 de lei pentru cuplurile cdsdtorite care au implinit
sau implinesc 50 de ani de la cdsdtorie in anul curent ,

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

Comisiile av izeaza favorabil
Dl prese<linte supune la vot proiectul de hotdrAre privind acordarea sumei de 500 de

lei pentru cuplurile cdsdtorite care au implinit sau implinesc 50 de ani de la cdsdtorie in anul
curent, care este votat cu unanimitate de voturi pentru(l4).

Hotdrdre adoptatd.
5. Domnul pregedinte de gedintd dd citire punctului 5 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hot[rAre privind aprobarea suportarii cheltuielilor ocazionate de demilitarizarea
, transpoftul si instalarea piesei de artilerie (tun cal. 76 mm) .

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 aprobarea suportarii

cheltuielilor oca',zionate de demilitarizarca, transportul si instalarea piesei de artilerie (tun
cal.76 mm ) , care este votat cu unanimitate de voturi (14) pentru.

Hotirdre adoptatb.
Domnul pregedinte de gedintd dd citire punctului 6 inscris pe ordinea de zi : Proiect

de hotdrdre privind acordarea unor ajutoare financiare cetatenilor din comuna.
Se citeso expunerea de motive si raportul serviciului de specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvant .

Comisi i le av izeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind acordarea unor ajutoare

financiare cetatenilor din comuna, care este votat cu unanimitate de voturi (14) pentru.
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Diverse
Dl secretar, da citire solicitarii SC Lucky Dekor cu privire la concesionarea unei suprafete

de teren din zona satului Cascioarele .

Dl Primar , terenul solicitat este situat intre padure si DC 187 , dupa cum cunoaste-ti
intre drum si padure este un teren paralel cu padurea si drumul si vor sa faca o parcare pentru
masini vizitatorilor care vor veni sa. viziteze zona de agrememet care se va construi .

Dl Stefan, nu este de acord cu aceasta solicitare, sustinand ca acel teren este al
cetatenilor si ca acolo sa i se dea cetatenilor care mai au de primit teren precum si parintilor
d-lui pentru suprafata din titlu care apare in domeniu public .

Dl primar , eu v-am adus la cunostinta solicitarea pentru ca era adresata consiliului local
si oricum nu putem , pentru ca la momentul actual este in desfasurare inventarierea u.a.t.
conform Legii 165 .

Ne mai fiind disculii domnul preqedinte de Eedintd
doamnelor consilieri pentru prezentl declarand qedinta inchisd .

le mullumeste domnilor si

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal in 2 exempla/e din care unul va fi
predat Institufiei Prefectului- judetul Giurgiu
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