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tr,ROCIIS VIiRBAI,
Incheiat astdzi 30'05 .2014 in cadrul qedintei ordinare a Consiliului Local Gdiseni.

In conformitate cu prevederile aft. 39 alin. 1,3 si 8 . coroborat cu art.68 alin. 1 din
Legea 215/2001 republicatd ,cu modificirile gi completdrile ulterioare , prin dispozigia
Primarului comunei cu nr.326123.05.2014 au fost convocali in scris un numdr de 15
consilieri , dl secretar face prezenla si constati c[ sunt prezenli toti consilieri .

In conformitate cu art .42 alin . 6 din Legea 215/2001, secretarul u.a,t supune spre
aprobare procesul verbal de la sedin!aanterioara care este aprobat cu unanimitate de voturi
(14) pentru .

Domnul pregedinte de gedintd d6 citire ordinei de zi:
l. Proiect de hotdrdre privind revocarea HCL nr. 73128.12.2013 privind aprobarea

studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico -economiCi la obiectivul ,,

Modernizare drumuri de interes local in comuna Gaiseni, DC 188 Carpenisu -pod
Popa Nae, precum si aprobarea realizarii investitiei si instrumentarea proiectului.

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului " Modernizare drumuri de interes local Carpenisu
-Podu Popa Nae", comuna Gaiseni Judetul Giursi

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea cofiriantarii obiectivului "Modernizare
drumuri de interes local Carpenisu-Podu Popa Nae " in comuna Gaiseni , judetul
Giurgiu .

4, Proiect de hotdrdre privind infiintarea "serviciului public local de gospodarire
comunala" pentru administrarea domeniului public si privat la nivelul comunei
Gaiseni.

5' Proiect de hotirdre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei
luni,

6. Proiect de hotdrdre privind decontarea navetei cadrelor didactice .

7" Proiect de hotdrdre privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal SC Tehnolosica
Radion SRL.

8. Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic Zonal SC Lucky Ddkor SRL .

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

Domnul pregedinte supune spre aprobare ordinea de zi care este aprobata cu
unanimitate de voturi pentru (15) . Ordine de ziaprobatd.
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1. Dl presedinte da citire primului punct inscris pe ordinea de zi :Proiect de
hotdr0re privind revocarea HCL nr. 73128.12.2013 privind aprobarea studiului de
fezabilitate , a indicatorilor tehnico -economici la obiectivul " Modernizare
drumuri de interes local in comuna Gaiseni, DC 188 Carpenisu -Pod Popa Nae,
precum si aprobarea realizafii investitiei si instrumentarea proiectului,

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

Comi s i ile av ize azd. favorabi I
Domnul preEedinte supune spre aprobare proiectul de hotdrAre privind revocarea

HCL nr. 73128,12.2013 privind aprobarea studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico
-economici la obiectivul " Modernizare drumuri de interes local in comuna Gaiseni, DC
IBB Carpenisu -Pod Popa Nae , precum si aprobarea realizarii investitiei si instrumentarea
proiectului. , care se voteaza cu unanimitate de voturi pentru (15).

Hotdrdre adoptatd
2' Domnul pregedinte de gedintd d[ citire punctului 2 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hotbrdre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului " Modernizare drumuri de interes local Carpenisu -Podu Popa
Nae" , comuna Gaiseni Judetul Giurgi .

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 hotirAre privind aprobarea

studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului " Mode rnizare
drumuri de interes local Carpenisu -Podu Popa Nae" , comuna Gaiseni Judetul Giurgi , care
se voteaza cu 15 voturi pentru .

Hotdrdre adoptatd
3. Domnul pregedinte de gedint[ dd citire punctului 3 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hot[rdre 
-privind 

aprobarea cofinantarii obiectivului "Modernizare drumuri de
interes local carpenisu-Podu Popa Nae " in comuna Gaiseni , judetul Giurgiu .

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

Comisiile av izeaza favorabi I

Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea cofinantarii
obiectivului "Modernizare drumuri de interes local Carpenisu-Podu Popa Nae " in comuna
Gaiseni , judetul Giurgiu , care este votat cu unanimitate de voturi (15) pentru.

HotdrAre adoptatd
4. Domnul preqedinte de gedint5 di citire punctului 4 pe ordine a de zi ; Proiect de

hotdrdre privind infiintarea "serviciului public local de gospodarire comunala" pentru
administrarea domeniului public si privat la nivelul comunei Gaiseni.

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

Comi siile avizeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotirdre privind infiintarea "serviciului

public local de gospodarire comunala" pentru administrarea domeniului public si privat la
nivelul comunei Gaiseni., care este votat cu unanimitate de voturi pentru(15).
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5. Domnul pregedinte de gedintd dd citire punctului 5 inscris pe ordinea dezi :

Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni.
Se citesc expunerea de motive si raportul serviciului de specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvant.
Dna Mateescu il propune ca presedinte pe dl Georgescu .

Comisiile avizeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind alegerea dl Georgescu ca

presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni , care este votat cu unanimitate de voturi
(15) pentru.

HotdrAre adoptatd.
6. Domnul preqedinte de gedintd di citire punctului 6 inscris pe ordinea d,e zi :

Proiect de hotdrare privind decontarea navetei cadrelor 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 (15) pentru.
7' Domnul pregedinte de gedintd dd citire punctului 7 inscris pe ordinea d,e zi :

Proiect de hotdr6re privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal SC Tehnologica Radion SRL,
Se citesc expunerea de motive si raportul serviciului de specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvant .

Comisiile avizeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea Plan Urbanistic

Z2nal SC Tehnologica Radion SRL , care este votat cu I 1 voturi p.ntru , 1 vot abtinere
(Scarlat M) , 3 voturi impotriva( Petre T. , Lache p, Stefan I.)

Hot[rdre adoptat5.
8. Domnul pregedinte de gedint[ d[ citire punctului 8 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hotdrdre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal SC Lucky Ddkor SRL
Se citesc expunerea de motive si raportul serviciului cle specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvant .

Comisi ile av izeaza favorabi I

Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind aprobare Plan Urbanistic
7,onal SC Lucky Ddkor SRL , care este votat cu unanimitate de voturi (14) pentru si I vot
abtinere ( Stefan I).

Hotbrdre adoptatd.
9. Domnul pregedinte de qedintd dd citire punctului 9 inscris pe ordinea de zi :

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

solicita inscrierea la cuvant .

Comisi ile av izeaza favorabi I
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind acordarea

financiare cetatenilor din comuna, care este votat cu unanimitate de voturi
Hotdrdre adoptatd.
3

unor ajutoare
(15) pentru
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